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การลงทะเบียนเรียน

ปีการศึกษา

2560

สำ�หรับการลงทะเบียน
ตามปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
1/2560
2/2560

ที่ไหน เวลาใด
ใครก็เรียนได้

คำ�เตือน ก่อนลงทะเบียนโปรดตรวจสอบ
1. หมดเขตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560
-  ภาคที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 60
-  ภาคที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 61
2. เลือกชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียน
3. ลงทะเบียนชุดวิชาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนต้องซื้อวัสดุการศึกษา
4. ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษาตามกำ�หนดเวลา
มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

		
4 - 16 พ.ค. 2560
		
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
		
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560
		
15 ส.ค. 2560
		
15 ก.ย. 2560
		
16 ต.ค. 2560
		
1 - 31 ธ.ค. 2560
			
		
19 ม.ค. 2561
		
27 - 28 ม.ค. 2561
		
1 - 19 มี.ค. 2561
		
5 - 6 พ.ค. 2561

จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
วันเปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk - in Exam) *
วันสุดท้ายของการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
วันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วันสอบซ่อม

ภาคการศึกษาที่ 2/2560
		
13 - 28 พ.ย. 2560
		
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
		
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2561
		
12 ก.พ. 2561
		
15 มี.ค. 2561
		
15 เม.ย. 2561
		
1 - 30 มิ.ย. 2561
			
		
19 ก.ค. 2561
		
28 - 29 ก.ค. 2561
		
1 - 17 ก.ย. 2561
		
3 - 4 พ.ย. 2561

จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk - in Exam) *
วันสุดท้ายของการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
วันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วันสอบซ่อม

ภาคการศึกษาพิเศษ /2560
		
		
		
		
		

4 - 16 พ.ค. 2561 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2561 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ต.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
3 - 4 พ.ย. 2561 วันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
หมายเหตุ * ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 102

ประกาศ
    นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ต้องชำ�ระอัตรา
ค่ า บำ � รุ ง การศึ ก ษา ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา ใน
อัตราใหม่ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนเรียน และชำ�ระเงินของ มสธ.
ลงทะเบียน ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์

กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post

ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และชำ�ระเงินด้วยวิธีดังนี้

		 1.
			
		 2.
			
		 3.

หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังกล่าว และเป็นสมาชิกให้บริการ Internet Banking)
หักเงินผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารกสิกรไทย (นักศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการชำ�ระเงิน ผ่านบัตร
เครดิตในอัตราร้อยละ 2.2 บาท)
ชำ�ระเงินด้วยการพิมพ์แบบฟอร์มที่มีบาร์โคดปรากฏอยู่และนำ�ไปชำ�ระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส

ลงทะเบียนและชำ�ระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำ�ระ

เงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงทะเบียนและชำ�ระเงินทางเครือ
่ ง ATM กับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารนั้นๆ)

ลงทะเบียนด้วยตนเอง ลงทะเบียนและชำ�ระเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�การ มสธ. (ศูนย์บริการร่วมแบบ

ครบวงจร OSS) หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
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นักศึกษาโปรดทราบ

มหาวิทยาลัยฯ ขอชี้แจงให้นักศึกษาทุกท่านทราบดังนี้
1. เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาด้วยการลาพักการศึกษาพร้อมชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ภายในระยะเวลา ดังนี้
		ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
		ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาที่ไม่ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลากำ�หนด มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการคัดชื่อนักศึกษาออก
จากทะเบียนนักศึกษา ทำ�ให้นักศึกษาไม่สามารถทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้
2. นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2560 และมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้นักศึกษาชำ�ระอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารคำ�ชี้แจงการ
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้

1 		 มหาวิทยาลัยขอแนะนำ�ให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2560 ดังนี้
					 (1) 		ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
					การลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาดูคู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2560 เฉพาะส่วนที่เป็นชุดวิชาที่จะ
	 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
							- ชุดว ิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับป รับปรุง ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หน้า 14
							- ชุดว ิชาทเี่ปิดส อนและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หน้า 21
							- ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หน้า 35
							สำ�หรับร ายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้ใช้เป็นเกณฑ์ก ารลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยท ุกภ าคการศึกษา และให้
	นักศึกษาดูคู่มือนักศึกษาและระเบียบการสมัครและลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
					 (2) 		ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
							การลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาดูรายละเอียดชุดวิชาทจี่ ะลงทะเบียนเรียนโดยขอให้ยึดถือข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	
ที่สุดเรียงตามลำ�ดับ ดังนี้
				1. คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2560
				2. คู่มือนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา
				3. ระเบียบการสมัครเป็นน ักศึกษา และลงทะเบียนเรียน (สำ�หรับนักศึกษาที่สมัครภาคต้น/2560)
					 (3) 		นักศึกษาที่ชำ�ระเงินค ่าล งทะเบียน ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ ห้ามชำ�ระเงินค ่าล งทะเบียนเป็นธนาณัตอิ อนไลน์
2 		สาขาวชิ าศกึ ษาศาสตร์ ขอแจ้งข อ้ มูลช ดุ ว ชิ าทไี่ ม่อนุญาตให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ หลักสูตรลงทะเบียนเรียน
เป็นชุดวิชาเลือกเสรีเป็นกรณีพิเศษ จำ�นวน 70 ชุดวิชา ตรวจสอบได้จากหน้า 95
3 		สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ขอแจ้งข้อมูลชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ทีใ่ช้แทนชุดว ิชาในหลักสูตรเดิม
ตรวจสอบได้จากหน้า 15
4 		สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ
					 1. สาขาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรปี 2550 และได้เปิดส อนตงั้ แต่ป กี ารศกึ ษา 2550 เป็นต้นไ ป ควบคูก่ บั ห ลักสูตรวชิ าเอกอาชีวอ นามัยแ ละความปลอดภัย
2 ปี (โครงสร้างหลักสูตรก่อนปี 2550)
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		 ดังนั้นนักศึกษาทั้งสองโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวขอให้เลือกลงทะเบียนเฉพาะชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างที่ศึกษา
เท่านั้น สำ�หรับนักศึกษาก่อนโครงสร้างปี 2550 สามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และหากประสงค์จะโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง ขอให้นักศึกษาพิจารณาข้อมูลของหลักสูตรปรับปรุง
ก่อนพิจารณาตัดสินใจ เพราะหากโอนเข้าศึกษาหลักสูตรปรับปรุงแล้ว จะไม่สามารถกลับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ หรือ
ชุดวิชาที่จะเทียบแทนจะดำ�เนินการได้เมื่อชุดวิชาหลักสูตรปรับปรุงได้เปิดสอนแล้ว เป็นต้น นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมไ ด้ที่ www.stou.ac.th
		 2. สาขาฯ กำ�หนดให้นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย 2 ปี โครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษาชุดวิชา 55311
การฝกึ ปฏิบตั เิ วชกรรมและนวดแผนไทยทกุ ค น จะต้องลงทะเบียนชดุ ว ชิ า 55311 การฝกึ ป ฏิบตั เิ วชกรรมและนวดแผนไทยก่อน
ชุดวิชา 55312 ประสบการณ์วิชาชีพก ารแพทย์แผนไทย ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้า 89
5 สาขาวชิ ามนุษยนเิ วศศาสตร์ กำ�หนดชดุ ว ชิ าเทียบแทนชดุ ว ชิ าในหลักสูตรวทิ ยาศาสตรบณ
ั ฑิต แขนงวชิ าวทิ ยาการ
อาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี ตรวจสอบได้ในหน้า 17
6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำ�หนดการใช้ชุดวิชาแทนกันสำ�หรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ตรวจสอบได้ในหน้า 18
7 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน ดังนี้
		 นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ห้ามลงทะเบียนชุดวิชา 91459 ประสบการณ์
วิชาชีพส ง่ เ สริมก ารปา่ ไ ม้แ ละสงิ่ แ วดล้อม นักศึกษาจะตอ้ งลงทะเบียนชดุ ว ชิ า 91467 ประสบการณ์ว ชิ าชีพก ารจดั การ
ทรัพยากรการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน ดังนี้
		 นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีก ารผลิตอุตสาหกรรม 4 ปี ทีล่ งทะเบียนเรียนชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ
และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยมหาวิทยาลัยจะกำ�หนดและแจ้งสถานที่
ที่จะฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาทราบต่อไป โดยขอให้นักศึกษาเตรียมค่าใช้จ่ายสำ�หรับเข้าฝึกปฏิบัติฯ ประมาณ
3,500 บาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับจำ�นวนนักศึกษาที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติฯ ทั้งนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับม หาวิทยาลัย ค่าทีพ่ ัก และค่าอาหาร
9 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ซึ่งยังสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีหรือ
ภาคปฏิบตั ิ หากมกี ารปรับปรุงช ดุ วชิ าดงั กล่าว การลงทะเบียนเรียนใหม่จะตอ้ งสอบทง้ั ภ าคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
		 อนึ่งการปรับปรุงช ุดวิชา มหาวิทยาลัยจ ะประกาศรายชื่อชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ซึ่งจ ะระบุในคู่มือ
การลงทะเบียนเรียนประจำ�ปีการศึกษา สำ�หรับป กี ารศึกษา 2560 ตรวจสอบได้จากหน้า 14
10 นักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาได้เฉพาะภาคการศึกษาปกติ ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และชุดวิชาที่มีการ
ฝึกป ฏิบัติเสริมทักษะต่างๆ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน โดยการเพิ่มชุดว ิชา เว้นแต่การขอเพิ่มชุดวิชาเพื่อเข้าส อบใน
ภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว

นักศึกษาทีล่ งทะเบียนชุดวิชาทีม่ กี ารฝึกปฏิบตั ติ า่ งๆ หลังจาก 45 วันนับจากวันทีน่ กั ศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ยังไม่ได้รับแจ้งกำ�หนด วัน เวลา และสถานที่การเข้าอบรม
ขอให้ติดต่อมายังสำ�นักทะเบียนและวัดผลทันที เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
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คำ�นำ�
มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ�คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำ�ปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อถึงช ่วงระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ประจำ�ภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้แก่นักศึกษาที่ยังคงมี
สถานภาพเป็นนักศึกษา ซึ่งได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน หรือลาพักก ารศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 หรือนักศึกษาที่สมัครภาคปลาย/2559 เท่านั้น
คู่มือการลงทะเบียนเรียนนี้มีเนื้อหาพอสรุปได้ 4 ส่วน คือ
1. คำ�แนะนำ�การใช้คู่มือฉบับนี้ ข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียน ปัญหาของการลงทะเบียนเรียนและ
วิธีป้องกัน
2. ตารางสอบไล่แ ละสอบซอ่ มทก่ี �ำ หนดวนั - เวลาสอบของชดุ วชิ าตา่ งๆ ประจำ�ภาคการศกึ ษาท่ี 1/2560 และ
ภาคการศกึ ษา ที่ 2/2560
3. ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนประจำ�ภาคการศึกษา และค่าลงทะเบียนของชุดวชิ านั้นๆ
4. ข้อมูลทเี่ กีย่ วข้องกบั ก ารลงทะเบียนเรียนของแต่ละสาขาวชิ าทนี่ กั ศึกษาควรทราบ รวมทงั้ ก ารลงทะเบียน
ชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง
สำ�หรับป ระกาศอืน่ ๆ หรือข อ้ มูลบ างอย่างทอี่ าจจะมคี วามเกีย่ วข้องกบั ก ารลงทะเบียนเรียนแต่ม ไิ ด้น �
ำ ลงพมิ พ์
ไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ขอให้นักศึกษาดจู ากคู่มือน ักศึกษา
						
										สำ�นักทะเบียนและวัดผล
				
				
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม
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คำ�แนะนำ�การใช้คู่มือเล่มนี้
เพือ่ ค วามสะดวกและถกู ต อ้ งในการลงทะเบียนเรียน การเพิม่ ช ดุ ว ชิ า การถอนชดุ ว ชิ า และการลาพกั ก ารศกึ ษา
ให้นักศึกษาอ่านคำ�แนะนำ�การใช้คู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ด ำ�เนินการได้อ ย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนี้
1. ให้น กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน เพิม่ ช ดุ ว ชิ า ถอนชดุ ว ชิ า หรือล าพกั ก ารศกึ ษา ภายในก�ำ หนดเวลาตามปฏิทนิ 
การศึกษาเท่านั้น
2. ให้น กั ศึกษาดรู ายละเอียดชดุ ว ชิ าทเี่ ปิดให้ล งทะเบียนเรียนในคมู่ อื ก ารลงทะเบียนเรียนประจำ�ภาคการศกึ ษา
เท่านั้น
3. ให้นักศึกษาศึกษาโครงสร้างหลักสูตรจากคู่มือน ักศึกษาหรือห ลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา และตรวจสอบ
ตารางการสอบไล่ เพื่อไ ม่ให้วัน - เวลาสอบของชุดว ิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนตรงกัน เพราะถ้ามวี ัน - เวลาสอบตรง
กันนักศึกษาจะไม่ได้ร ับอนุญาตให้เ ข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชา ในช่วงเวลาสอบเดียวกัน
4. ในการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีได้ทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชาที่กำ�หนดไว้ในเรื่องเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เลือกเสรีในหน้า 95
5. การสั่งซื้อวัสดุการศึกษา การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดๆ เป็นครั้งแรกหรือเป็นชุดวิชาที่ใช้เอกสาร
การสอนฉบับป รับปรุง นักศึกษาจะตอ้ งสงั่ ซ อื้ ว สั ดุก ารศกึ ษาชดุ ว ชิ านนั้ ในการลงทะเบียนเรียนดว้ ย มิฉ ะนัน้ ม หาวิทยาลัย
จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังก ล่าวไม่สมบูรณ์
6. ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา ให้เลือกชุดวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน
ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) และหากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด
จะต้องลาพักการศึกษาเพื่อร ักษาสถานภาพนักศึกษา
7. การลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชพ
ี ฯ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์
วิชาชีพได้ต่อเมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย (เหลือ 1 - 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร) หากนักศึกษามิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขต่อไป ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความล่าช้าหรืออาจจะพลาดโอกาสในการ
ลงทะเบียนเรียนได้
8. อัตราค่าลงทะเบียนประจำ�ภาคการศึกษา ประกอบด้วย ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าชุดวิชา และค่าวัสดุ
การศึกษา ซึ่งในส่วนของวัสดุการศึกษา หากชุดวชิ าใดๆ ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือชุดว ิชาที่ปรับปรุงเอกสารการ
สอน การลงทะเบียนต้องสั่งซื้อว ัสดุก ารศึกษา แต่ถ้าเป็นช ุดว ิชาที่ลงทะเบียนครั้งที่สองเป็นต้นไป ไม่ต้องสั่งซ ื้อวัสดุ
การศึกษา ยกเว้นชุดวิชาทมี่ ีวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต้องชำ�ระทุกครั้งท ี่มกี ารลงทะเบียน
9. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไม่ได้
แต่สามารถขอถอนชุดวิชานั้น และเพิ่มช ุดวิชาที่ต้องการใหม่ไ ด้ ทั้งนีต้ ้องดำ�เนินการภายในระยะเวลาถอนชุดว ิชาและ
การเพิ่มชุดวิชา
นักศึกษาใหม่ทสี่ มัครและลงทะเบียนเรียนภาคปลาย/2559 หากลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560
ตามชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในคูม่ อื การลงทะเบียนเรียนเล่มนี้ ชุดวิชาทีเ่ ลือกลงทะเบียนเรียนต้องไม่เป็นชุดวิชาเดียวกัน
กับชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคปลาย/2559
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ข้อควรระวังและขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
1. การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และที่ทำ�การไปรษณีย์ ด้วย
บริการ Pay at Post
		1.1 ข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะต้องกรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน สัมพันธ์กับข้อมูลท ี่นักศึกษาประสงค์จ ะลงทะเบียน
เสมอ เช่น ชนิดการลงทะเบียน ต้องกรอก 1 คือล งทะเบียนเรียน

		 1.2 ตรวจสอบรายละเอียดทกี่ รอกลงในแบบฟอร์มก ารลงทะเบียนผา่ น Pay at Post และหรือแ บบฟอร์มก าร
ลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธ นาคารให้ถ ูกต้องครบถ้วนทุกช่อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยยึดถือรหัส (ตัวเลข) เป็นเกณฑ์
ในการรับลงทะเบียน
		 1.3 นักศึกษาไม่ต้องส่งหลักฐานการลงทะเบียนไปยังมหาวิทยาลัยอ ีก เพราะมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านสื่ออ ิเล็กทรอนิกส์แ ล้ว

2. การลงทะเบียนทางเครื่อง ATM

		 2.1 นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน และบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต
		 2.2 ให้นักศึกษากดหมายเลขบัญชีของบริษัท 10 หลัก หรือ รหัส comp. code ของแต่ละธนาคาร (ตามแบบ
ฟอร์มการลงทะเบียนเรียน) ให้ถูกต้อง
		 2.3 ให้นักศึกษาใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง เช่น รหัสนักศึกษา ชนิดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา
ภาคการศึกษา จำ�นวนชุดวิชา รหัสชุดวิชา ความต้องการวัสดุ และจำ�นวนเงินให้ถูกต้อง ก่อนทำ�การยืนยัน (ตัวอย่าง
ในหน้า 11-12)

3. การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

		 3.1 นักศึกษาตอ้ งมบี ญ
ั ชีเงินฝ ากออมทรัพย์ก บั ธ นาคารกรุงไ ทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย
		 3.2 สำ�หรับนักศึกษาที่ยังไม่เป็นสมาชิก Internet Banking ต้องติดต่อธนาคาร สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝาก
พร้อมนำ�สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวป ระชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาเพื่อข อรับรหัส Pin 4 ตัว
		 3.3 การทำ�รายการลงทะเบียนของนักศึกษาจะสมบูรณ์ เมื่อม ีการหักจำ�นวนเงินค ่าลงทะเบียนจากยอดเงิน
ในบัญชีเงินฝากของนักศึกษาแล้ว
		 3.4 นักศึกษาไม่ต้องส่งหลักฐานการลงทะเบียนไปยังมหาวิทยาลัยอีก เพราะมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล
การลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านสื่ออ ิเล็กทรอนิกส์แ ล้ว
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4. ปัญหาการลงทะเบียนเรียนที่มักจะพบบ่อย และวิธีป้องกัน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งตรวจพบปัญหาในขั้นตอนของ
การรับลงทะเบียนทำ�ให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต้องล่าช้า หรืออาจทำ�ให้นักศึกษาพลาดโอกาสในการ
ลงทะเบียนเรียน เพื่อไ ม่ให้เกิดป ัญหาและต้องส่งคืนให้นักศึกษาแก้ไข ขอให้นักศึกษาป้องกัน ตามตาราง ดังนี้
ปัญหา

วิธีการป้องกัน

1. ชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียนขาดหรือเกินจากจำ�นวน
ค่าลงทะเบียนเรียน
2. ไม่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน
3. ยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ
4. ลงทะเบียนโดยไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษา
5. ลงทะเบียนสองครั้งในภาคการศึกษาเดียวกัน
6. ลงทะเบียนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว
7. ไม่พบรหัสประจำ�ตัวนักศึกษาตามใบลงทะเบียนเรียน
8. ลงทะเบียนในชุดวิชาที่ห้ามลง
9. เป็นชุดวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก
10. นักศึกษาได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียนและข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า
11. ไม่ได้รับเอกสารการสอน

1. ตรวจสอบจำ�นวนเงินรวมค่าลงทะเบียน ได้แก่ ค่าชุดวิชา
ค่าบำ�รุงการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา (ถ้ามี)
2. ทุกภาคการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหรือลาพัก
การศึกษา
3. ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ต้องเหลือ
3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตรเท่านั้น
4. ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกหรือเป็นชุดวิชาที่มีการ
ปรับปรุงเอกสารการสอน ต้องสัง่ ซือ้ วัสดุการศึกษาทุกครัง้
5. ในภาคการศึกษาเดียวกันต้องลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น
6. ต้องเป็นชุดวิชาทีย่ งั สอบไม่ผา่ นโดยการเก็บผลการสอบแล้ว
บันทึกลงในระเบียนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
7. ต้องใช้รหัสประจำ�ตัวนักศึกษาตามที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
สาขาวิชาแล้ว
8. ต้องไม่เป็นชุดวิชาห้ามเลือกเสรีหรือเกินโครงสร้างหลักสูตร
โดยตรวจสอบจากโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา
9. ต้องเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ศึกษาเท่านั้น
10. ลงทะเบียนเรียนและลาพักการศึกษาภายในกำ�หนดเวลา

11. กรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษาและข้อมูลลงทะเบียนใน
ใบแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ถูกต้อง และครบถ้วน
12. ลงทะเบียนในชุดวิชาที่มีวัน เวลาสอบตรงกัน
12. ตรวจสอบกับตารางสอบประจำ�ภาคการศึกษาก่อน
ลงทะเบียน
13. ได้รับเอกสารการสอนไม่ตรงกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 13. ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน/ใบชำ�ระเงินค่าบริการกับ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน หากไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้บริการทันที

ภายใน

นับจากวันที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้ว
หากไม่ได้รับเอกสารการสอนหรือหนังสือ
แจ้งปัญหาการลงทะเบียนต้องติดต่อมหาวิทยาลัยด่วน!
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

1.		 ลงทะเบียนและชำ�ระเงินท ี่เคาน์เตอร์ธ นาคารทุกสาขา ทั่วประเทศ ได้แก่
			 1.1 ธนาคารกรุงไ ทย จำ�กัด (มหาชน)
			 1.2 ธนาคารกรุงศ รีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
			 1.3 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
			 1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
			 1.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
			 1.6 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
			 1.7 ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
			 1.8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
			 1.9 ธนาคารออมสิน
				 -		 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากหน้า (127) ให้ค รบถ้วนและสมบูรณ์
				 -		 ชำ�ระค่าลงทะเบียน และค่าธ รรมเนียมในการใช้บ ริการ 10 บาท ต่อการลงทะเบียน 1 ชนิด
2.		 ลงทะเบียนและชำ�ระเงิน ณ ที่ทำ�การไปรษณียท์ ั่วประเทศ ด้วยบริการ Pay at Post
			 - กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านระบบ Pay at Post จากหน้า 127 ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
ทั้งสองส่วน
			 - ชำ�ระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการใช้บ ริการ 10 บาท ต่อการลงทะเบียน 1 ชนิด
			 การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ผ่านบริการ
Pay at Post ในการลงทะเบียนเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
			 (1) กรอกรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
			 (2) กรอกชนิดการลงทะเบียนตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน ได้แก่ 1 = ลงทะเบียนเรียน
			 (3) กรอกปีการศึกษาที่ลงทะเบียน ได้แก่ 60
			 (4) กรอกรหัสภ าคการศึกษาที่ลงทะเบียน ได้แก่ 1 = ภาคการศึกษาที่ 1
							
2 = ภาคการศึกษาที่ 2
							
3 = ภาคการศึกษาพิเศษ
							
4 = สอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1
							
5 = สอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2
			 (5) กรอกจำ�นวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียน เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3
			 (6) (7) และ (8) กรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
			 (6.1 - 8.1) วัสดุ ให้กรอกความต้องการวัสดุการศึกษา ได้แก่
							
1 = ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา
							
2 = ไม่ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา
เมือ่ ชำ�ระเงินแล้วขอให้นกั ศึกษาตรวจสอบการบันทึกการลงทะเบียนจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนกับต้นฉบับ
ใบรับเงิน/ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ หากพบว่าไม่ถกู ต้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แก้ไขภายในวันเดียวกัน และเก็บเอกสาร
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
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3.		 ชำ�ระเงินผ่านเครื่อง ATM
			 1. สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านเครื่อง ATM
				 (1)		 รหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
				 (2)		 คำ�นวณจำ�นวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยรวมค่าบำ�รุงการศึกษา (ยกเว้น การลงทะเบียนสอบ
ซ่อมไม่ต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา)
				 (3)		 ตรวจสอบจำ�นวนเงินในบัญชีในการชำ�ระเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้
เพียงพอ
			 2. วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน
				 (1)		 นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน และบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต
				 (2)		 ให้นักศึกษาสอดบัตรและใส่รหัส ATM
				 (3)		 เลือกชำ�ระเงิน/ชำ�ระค่าบริการ (ขึ้นอยู่กับหน้าจอของแต่ละธนาคาร)
				 (4)		 เลือกประเภทบัญชี เช่น เดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องการใช้ชำ�ระเงิน
				 (5)		 ใส่หมายเลขบัญชีของบริษทั 10 หลัก หรือ รหัส comp. code ของแต่ละธนาคาร (ตามแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนเรียน)
				 (6)		 ใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง
- Customer No./Ref.1 คือ (1) รหัสนักศึกษา 10 หลัก (2) ชนิดการลงทะเบียน 1 หลัก
		
(3) ปีการศึกษา 2 หลัก
(4) ภาคการศึกษา 1 หลัก
		
(5) จำ�นวนชุดวิชา 1 หลัก
						 โดยกดตัวเลขที่เครื่อง ATM (1)-(5) และห้ามเว้นวรรค เช่น

- Reference No./Ref.2 คือ (6) รหัสชุดวิชา
(6.1) ความต้องการวัสดุ
		
(7) รหัสชุดวิชา
(7.1) ความต้องการวัสดุ
		
(8) รหัสชุดวิชา
(8.1) ความต้องการวัสดุ
						 โดยกดตัวเลขที่เครื่อง ATM (6)-(8) และห้ามเว้นวรรค เช่น
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(7) ระบุจำ�นวนเงินที่ต้องการชำ�ระ
(8) ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันการทำ�รายการ
(9) รอรับหลักฐานการชำ�ระเงิน Slip ATM

4.		 ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
			 1. เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วคีย์ URL ของมหาวิทยาลัยที่ช่อง Address ดังนี้ www.stou.ac.th
			 2. คลิกที่รายการ นักศึกษาปัจจุบัน หัวข้อปริญญาตรี
			 3. หัวข้อการลงทะเบียนเรียน และคลิกที่รายการลงทะเบียนผ่านทาง Internet
			 4. อ่านและทำ�ความเข้าใจ คำ�แนะนำ� แล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียน
			 5. กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนให้ครบ แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
			 6. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนให้คลิกที่ปุ่ม
Back ที่แถบเครื่องมือเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากถูกต้องให้คลิกบันทึกการลงทะเบียน
			 7. เมื่อระบบรับข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความให้ทราบให้คลิกเลือกชำ�ระเงินตาม
รายละเอียดดังนี้
				 7.1 ชำ�ระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังกล่าวข้างต้น และ
เป็นสมาชิกให้บริการ Internet Banking)
				 7.2 ชำ�ระเงินด้วยวิธหี กั ผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารกสิกรไทย โดยนักศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2.2 บาท
				 7.3 ชำ�ระเงินด้วยวิธพี มิ พ์แบบฟอร์มทีม่ บี าร์โคดปรากฏอยู่ ชำ�ระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
7-Eleven ทั่วประเทศ
			 8. เมือ่ สิน้ สุดการทำ�รายการชำ�ระเงินกับธนาคารให้คลิกทีป่ มุ่ สิน้ สุดการทำ�รายการเพือ่ ส่งข้อมูลการชำ�ระ
เงินค่าลงทะเบียนกลับมายังมหาวิทยาลัย
			 9. นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
10. หากนักศึกษาไม่สามารถชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลการ
ลงทะเบียนครั้งนี้จะถูกยกเลิก และลบออกจากฐานข้อมูล
5.		 ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (มสธ.) หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์

คำ �เตื อ น

ให้ นั ก ศึ ก ษาเ ลื อ กช่ อ งท างการล งท ะเบี ย น

และชำ�ระค่าลงทะเบียน เพียงช่องทางเดียว จนกว่าจะสิ้นสุด
กิจกรรมประจำ�ภาคการศึกษาและ ไม่อนุญาต นักศึกษาชำ�ระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยวิธีการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM แต่
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านเครือ
่ ง ATM
โดยดำ�เนินการตามข้อ  3  ในหน้า  11
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การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน
นักศึกษาจะต้องกรอกตัวเลขให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์ เพราะมหาวิทยาลัยย
 ึดรหัส (ตัวเลข)
ตามที่นักศึกษา กรอกเพียงอย่างเดียว โดยสามารถตรวจสอบได้
จากคำ�อธิบายด้านหลังแบบฟอร์ม

- กรอกแบบฟอร์มก ารลงทะเบียนผา่ นเคาน์เตอร์ธนาคารจากหน้า 127 ให้ค รบถว้ นและสมบูรณ์ทงั้ สองส่วน
- ชำ�ระคา่ ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 10 บาท ต่อการลงทะเบียน 1 ชนิด

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธ นาคารและผ่านบริการ Pay at post

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ห้างฉัตร
สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
4,900
ค่าบำ�รุงการศึกษา
500
รวม (จำ�นวน)
5 ,400

ตัวอักษร

(1)

5 6 2 0 1 3 0 8 5 1
(6)

1 0 1 2 1

ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.

** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

1 กรกฎาคม 2560
นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน

วันที่
ชื่อนักศึกษา

(6.1)

2

(7)

( Ref. No.1)

1 6 3 4 4

( Ref. No.2)

08 6912 3456

โทร.
(2)

1

(3)

(4)

6 0

(7.1)

1

(8)

1

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

(5)

2

(8.1)

14
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ชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงเอกสารการสอนสำ�หรับบางชุดวิชา และการวัดผลการศึกษาหรือการสอบ
ชุดว ชิ า ต้องเป็นไ ปตามวตั ถุประสงค์เชิงพ ฤติกรรมทสี่ อดคล้องกบั เนือ้ หาสาระในเอกสารการสอนฉบับป รับปรุง สำ�หรับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำ�ภาคการศึกษา ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยได้
ประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชุดว ิชา
ทีใ่ช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงตามตาราง ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
1. 10141
			
2. 10152
3. 10201
4. 20301
5. 20303
6. 32210
			
7. 93352
8. 93457
9. 96304
			
10. 97210
			

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยกับสังคมโลก
ประวัติศาสตร์ไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาคการศึกษาที่ 2/2560
1. 10131
2. 13202
3. 13313
4. 15206
5. 16343
6. 16354
7. 24401
			
8. 27416
			
9. 32207
			
10. 32339
11. 41324
12. 55312
13. 60120
14. 81428
			

สังคมมนุษย์
การสื่อสารในงานสารสนเทศ
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
สื่อโฆษณา
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน เพื่อการวัด
และประเมินผลการศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การจัดการการเงิน การตลาด และการดำ�เนินงาน
กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์

หมายเหตุ ชุดวิชาปรับปรุงเอกสารการสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามจากข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2552 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียน ขอให้
ดูรายละเอียดชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ใช้แ ทนชุดว ิชาในหลักสูตรเดิม ดังนี้

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ทีใ่ ช้แทนชุดว ิชาในหลักสูตรเดิม
ที่
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการงานก่อสร้าง)
31404 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

31409 เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป)
30208
30202 หลักการบัญชี
		
32325
32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
32326
32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
		
32450
32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ
		
32453
32410 การบริหารค่าตอบแทน
		
32482
32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการธนาคาร)
32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการ
		
จัดการสำ�หรับนักการเงิน
32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัย
		
ทางการเงิน
32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและ
		
การธนาคาร
32306 การลงทุน

ภาคที่เริ่ม
ใช้แทน

1/2554

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่าง
ประเทศ
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหาร
ค่าตอบแทน
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

1/2553

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
สำ�หรับนักการเงิน
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

2/2553

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

1/2554

32329
		
32454
		
32455
32456

1/2554
1/2554
2/2555
1/2555
2/2554

2/2553
1/2553
2/2554
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ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ทีใ่ ช้แทนชุดวิชาในหลักสูตรเดิม (ต่อ)

ที่

ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

4.
4.1
4.2
4.3

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
32317 พฤติกรรมผู้บริโภค
32333
32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
32334
32433 การจัดการช่องทางการจัดจำ�หน่ายและ 32473
		
การกระจายสินค้า
		
4.4 32434 การส่งเสริมการตลาด
32474
4.5 32436 การตลาดระหว่างประเทศ
32475
		

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
การจัดการช่องทางการตลาดและ
ห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก

ภาคที่เริ่ม
ใช้แทน
2/2553
2/2554
1/2554
1/2554
1/2554

5.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยว)
5.1 30202 หลักการบัญชี
5.2 32360		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
		 ท่องเที่ยว
5.3 32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

1/2553
1/2553

5.4

2/2553

5.5
5.6
5.7

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่ การจัดการ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
		 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
		 อย่างยั่งยืน
32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
		 และการโรงแรม
32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
		 ท่องเที่ยว
		 และการโรงแรม
32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ
		 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
		 การท่องเที่ยว
		 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
6.1 32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

2/2553

1/2553
1/2554
2/2554

6.

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
7.1 33433 การพัฒนาองค์การ
7.2 33431 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและ
		 การบริหารการพัฒนา
7.3 33430 การบริหารรัฐวิสาหกิจ
7.4 32410 การบริหารค่าตอบแทน

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา
		 การบัญชีบริหาร

2/2554

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

1/2553
2/2553

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล

2/2553
1/2554

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ทีใ่ ช้แทนชุดวิชาในหลักสูตรเดิม (ต่อ)
ที่

ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

8. ทุกหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
8.1 30202		 หลักการบัญชี
8.2 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
8.3 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล

ภาคที่เริ่ม
ใช้แทน

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
30208		 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210		 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงานและ
		 หลักการตลาด
30211		 องค์การและการจัดการและการจัดการ
		 ทรัพยากรมนุษย์

1/2553
1/2553
1/2553

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ กำ�หนดชุดวิชาเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา

วิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดวิชาในหลักสูตรใหม่
71201
71202
71203
			
71304
71308
			
71309
71411
71415

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โภชนาการมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เทคโนโลยีการถนอมและ
แปรรูปอาหาร
สถิติและการวิจัยทางอาหาร
อาหารและโภชนบำ�บัด
การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ชุดวิชาที่เทียบแทนได้

ภาค/ปีการศึกษา
ที่จะเริ่มใช้

70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
71230 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น

2/2554
1/2555
1/2555

71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร

2/2555
1/2556

70302
70313
70413
			

1/2556
2/2556
2/2557

สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
อาหารบำ�บัดโรค
การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและ
สถาบัน
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำ�หนดการใช้ชุดวิชาแทนกัน คือ

1. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำ�หรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ดังนี้
ที่

ชุดวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาแกน
1. 81313 หลักและวิธีวิเคราะห์
			 ทางการเมืองสมัยใหม่

ชุดวิชาแทนกัน
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
			 ทางรัฐศาสตร์

ภาคการศึกษา
ที่เริ่มใช้
1/2553

2. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำ�หรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ดังนี้
ที่

ชุดวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ)
1. 82318 สังคมโลก
2. 82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. 82424 กฎหมายระหว่างประเทศ
		 และองค์การระหว่างประเทศ

ชุดวิชาแทนกัน
82322
82323
82326
		

สังคมโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ

ภาคการศึกษา
ที่เริ่มใช้
1/2554
1/2555
2/2556

3. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
และแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สามารถใช้ชดุ วิชาเทียบแทนและแทนกัน
ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
และสามารถโอนชุดวิชาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558 ไปสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
และแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เนือ่ งจากเป็นชุดวิชาทีม่ เี นือ้ หาเหมือนกัน
แต่เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อชุดวิชา ดังนี้
ที่

ชุดวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
1. 82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชุดวิชาแทนกัน
หมวดวิชาแกน
82201 (20822001) หลักพื้นฐาน
			 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ภาคการศึกษา
ที่เริ่มใช้
1/2559

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา

ส่งเสริมการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 กับชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้
ที่

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตร
2. 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตร
3. 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

91109
		
91110
		
91351

4. 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริม
การเกษตร
5. 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

91352

91420
		
91201
6. 91350 การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ
จิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร
		
7. 91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร 91421
8. 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิง
บูรณาการ

91353

หลักการส่งเสริมและการพัฒนา
การเกษตร
สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
หลักการบริหารการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
และนวัตกรรมเกษตร
การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร
ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การกรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
ชนิดการลงทะเบียน ปี/ภาคการศึกษาและชุดวิชา
		

ที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

		 มีผลทำ�ให้นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารการสอน

ภาคการศึกษา
ที่เริ่มเทียบแทน
1/2560
2/2560
1/2561
1/2561
1/2561
2/2561
1/2562
2/2562

20

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ข้อควรทราบ
มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการไม่จดั โปรแกรมการศึกษาของทุกโครงสร้างหลักสูตร โดยกำ�หนด
ชุดวิชาทีจ่ ะเปิดสอน รวมทัง้ ค่าลงทะเบียนของแต่ละชุดวิชาซึง่ ประกอบด้วย ค่าชุดวิชา ค่าวัสดุและ/หรือ
ค่าวัสดุกจิ กรรม ดังนัน้ มหาวิทยาลัยขอให้นกั ศึกษาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนให้
รอบคอบก่อนลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. ต้องเป็นชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา และไม่เกิน 3 ชุดวิชา ต่อ 1 ภาคการศึกษา
2. ตรวจสอบชุดวิชากับตารางสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา เพื่อมิให้วันเวลาสอบตรงกัน
3. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (หน้า 119)
ดังนี้
3.1 นักศึกษาต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาละ 500 บาท
3.2 ค่าชุดวิชา ชุดวิชาละ 300 บาท
3.3 ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ 700 (ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าวัสดุการศึกษาประกอบชุดวิชา ค่าวัสดุ
การศึกษาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
4. ส่วนของการลงทะเบียนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือนักศึกษาหรือหลักสูตรสาขาวิชา
- การลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีต่างๆ
- การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
- การลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
- การลงทะเบียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร
- โปรแกรมการศึกษา หากต้องการให้ส�ำ เร็จการศึกษาตามระยะเวลาของโครงสร้างหลักสูตร
           - ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มการถอนชุดวิชา หรือการลาพัก
การศึกษา
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม
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อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
1. 		 ค่าบำ�รุงการศึกษา
นักศึกษาต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท
2. 		 ค่าชุดวิชา ชุดวิชาละ 300 บาท และค่าวัสดุการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ค่าเอกสารการสอน ชุดวิชาละ 700 บาท
		2.2 ค่าวัสดุประจำ�ชุดวิชา ได้แก่ ดีวีดี ซีดีมัลติมีเดีย แผ่นละ 200 บาท และซีดีเสียง (MP3) แผ่นละ 100 บาท (ถ้ามี)
2.3 ค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ กรณีเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและต้องชำ�ระค่าฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน อัตราตามตาราง (ถ้ามี)
2.4 ค่าวัสดุกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพฯ (กรณีเป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ) จำ�นวน 1,000 บาท
(รวมอยู่ในตารางค่าชุดวิชาและค่าวัสดุศึกษาแล้ว) ยกเว้น ชุดวิชา 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ดั ง นั้ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น ประจำ � ภาคการศึ ก ษา จะต้ อ งคำ � นวณจาก ข้ อ 1. ค่ า บำ � รุ ง การศึ ก ษา
ข้ อ 2. ค่ า ชุ ด วิ ช า และค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา และหรื อ ค่ า วั ส ดุ กิ จ กรรมซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กอั ต ราตามตารางโดยการเลื อ ก
ช่อง 1 = ซื้อ (ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา) หรือ ช่อง 2 = ไม่ซื้อ (ไม่ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา)
อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

าที่เ่เปิ
ปิด
ดให้
ให้ล
ชุชุดดวิวิชชาที
ลงทะเบี
งทะเบียยนเรี
นเรียยนนภาคการศึ
ภาคการศึกกษาที
ษาที่ 1/2560
่ 1/2560
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี
10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10162
10163
10164
10171
10172
10201
11006
หมายเหตุ

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (ปป)
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก (ปป)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ไทย (ปป)
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

1
-

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-

รวมค่าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ
-

1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
1,200
1,000
1,500
1,100
1,100
1,300
1,000
1,000
1,600

(ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
2
1,600
300
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1
1,100
300
11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
1
1,100
300
11201 คณิตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
1,000
300
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
1,000
300
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1
1,200
300
12306 วรรณคดีไทย
1
1,200
300
12407 แนวคิดไทย
1,000
300
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
1,000
2,000
1,300
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1
1,200
300
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
1
1,200
300
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1
1,200
300
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดาเนินงาน
1
1,200
300
13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
1
1,000
2,200
1,300
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
1
1,100
300
ษยศาสตร์
และวิและ
ทยาศาสตร์
13412 แหล่งงสารสนเทศทางสั
สารสนเทศทางสังคมศาสตร์
งคมศาสตร์มนุมนุ
ษยศาสตร์
1
1,200
300
วิทยาศาสตร์
13413 เทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น
1
1,200
300
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,000
300
13421 การจัดการงานสานักงาน
1,000
300
***14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
1,000
300
***14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
1,200
300
***14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1,000
300
***14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
1,000
300
***14318 หลักการแปล
1,000
300
***14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
1,000
300
***14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
1,000
300
***14422 การนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
1
1,200
300
***14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
1,000
2,000
1,300
15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
1
1,100
300
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1
1,100
300
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1
1,200
300
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์
คมศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีสสำ�าหรั
1
1,100
300
หรับบนักนิเทศศาสตร์
กนิเเป็
ทศศาสตร์
หมายเหตุ
***
เป็
าตให้
ลงทะเบี
ยนเรี
ยนเป็
น น		
หมายเหตุ นั***
นนชุชุดดวิวิชชาที
าที่ม่มีกีการเรี
ารเรียยนการสอนออนไลน์
นการสอนออนไลน์หรืหรืออส่ส่งงกิกิจจกรรมประจ
กรรมประจำาชุ�ชุดดวิชวิาทางเว็
ชาทางเว็บบไซต์
ไซต์จึงจึไม่งไม่อนุอญนุญ
าตให้
ลงทะเบี
ยนเรี
ยนเป็
ยนเรี
ยนยน
			 ชุดวิชาเลือกเสรี สสำาหรั
�หรับบนันักกศึศึกกษาทุ
ษาทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาาและไม่
และไม่ออนุนุญญาตให้
าตให้นนักศึักกศึษาในเรื
กษาในเรือนจ
อนจำาลงทะเบี
�ลงทะเบี
ยนเรี
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี
15307
15336
15337
16338
16344
16347
16350
16353
16359
16360
16361
16412
16426
16440
16445
16448
16452
16457
20101
20203
20301
20302
20303
20304
20401
21001
21002
21003
21006
21007
21008
21223
22304
หมายเหตุ

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
พื้นฐานการศึกษา
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปป)
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ (ปป)
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรสาหรับเด็กปฐมวัย
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

1
2
1
1
1
1
1
1
1
-

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
-

รวมค่ าชุดวิชาและ
(2)
ค่าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ
3,500
4,000
1,000
2,400
3200
3,200
100
4,400
4,800
2,400
1,000
-

1,200
1,100
1,100
1,100
4,600
1,100
1,400
1,000
1,000
5,100
1,100
2,100
3,400
4,300
1,400
5,400
5,900
3,600
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,200
2,000
1,200
1,200
1,100
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000

(ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560

300
300
300
300
3,800
300
300
300
300
4,300
300
1,300
2,700
3,500
400
4,700
5,100
2,700
300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300
300
300
300
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

-

-

-

-

1,000
1,000

300
300

24404
24405
24407
24412
24413
24414
24415
25302
25304
25406
25407
26301
26403
26404
26407
27101
27104
27401
27416
30105
30201
30203
30204
30205
30206
30208
30209
30210
30211
31301
31302
31305

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
-

1,000
1,000
1,000
2,200
1,000
-

1,000
1,000
2,000
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,100
2,200
1,100
1,100
1,200
2,000
1,000
3,400
1,200
2,000
1,100
1,000
1,000
1,100
1,000
1,200
1,100
1,200
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000

300
300
1,300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
1,300
300
2,500
300
1,300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์
การวั
ดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
การประเมินโครงการ
การประเมินหลักสูตร
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดาเนินงานและหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนงานก่อสร้าง
การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

31405
31406
31408
31411
32201
32204
32205
32206
32207

การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
การจัดการทรัพยากรอาคาร
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

1

1
1
1
1
-

1
1
-

1,000
-

1,100
2,100
1,100
1,100
1,000
1,200
1,000
1,200
1,200

300
1,300
300
300
300
300
300
300
300

32208
32209
32210
32301
32302
32303
32304
32310
32311
32314
32316
32322
32324
32325
32326
32327
32332
32333

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิ
การบัญชีนขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ปป)
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

-

-

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

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1
-

1
1
1

-

-

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

300
300
300
300
300

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
32336
32338
32339
32361
หมายเหตุ

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

(ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

32401
32403
32422
32426
32432
32435

การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
หลักการประกันภัย
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

1

1
-

-

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
2,200

300
300
300
300
300
1,300

32443
32444
32445
32446
32447
32448
32449
32451
32453
32454
32455
32456
32457
32466
32473
32474
32475

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบั
ชี
การสอบบัญชีแญละการตรวจสอบภายในขั
้นสูง
การบัญชีระหว่างประเทศ
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนาเข้า-ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
-

1,000
-

1,200
1,200
1,000
1,100
1,000
1,000
1,200
1,200
1,100
1,200
1,200
2,000
1,200
1,100
1,200
1,200
1,000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300

32477 การจั
การธุ
่ยวและมั
คุเทศก์ ดและการจั
การองเทีย่ ว
การจัดดการธุ
รกิจรนำกิ�จเทีนย่ าเที
วและมั
คคุเทศก์คและการจั
การธุรกิจตัวดแทนท่
ธุรกิจดตัการโรงแรมและกลยุ
วแทนท่องเที่ยว ทธ์การจัดการโรงแรม
32479 การจั

-

1

-

3,100
-

4,100
1,100

3,400
300

32481
32482
32483
32484
32486
32488
33202
33203

1
1
1
-

1

-

1,000
1,000
1,000
-

2,200
2,000
2,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,100

1,300
1,300
1,300
300
300
300
300
300

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
การคลังและงบประมาณ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี
33204
33205
33206
33303
33304
33306
33307
33308
33401
33410
33421
33432
33435
33439
33443
33445
33447
33448
33449
33450
33451
33452
40101
40103
41001
41002
41003
41004
41201
41211
41212
41231
41232
หมายเหตุ

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ®
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ®
การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน ®
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาหรับนักปกครองท้องที่ ®
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสานักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท้องที่ ®
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นาชุมชน

1
-

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
-

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสาหรับผู้นาชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
1
เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน
กฎหมายมหาชน
1
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1
® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

รวมค่ าชุดวิชาและ
(2)
ค่าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ
1,000
1,000
-

1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
2,200
1,000
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

300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1,000
-

1,000
1,100
2,000
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100

300
300
1,300
300
300
300
300
300
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุดวิชาและ
(2)
ค่าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

-

1
1
1

-

-

1,100
1,100
1,100

300
300
300

41341
41342
41343
41421
41432
41444
41451
41452

-

1
1
-

-

1,000
-

1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
2,000
1,000
1,000

300
300
300
300
300
1,300
300
300

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผูบ้ ริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
า พ้นื ฐาน
50101 วิทางการค้
ทยาศาสตร์

-

-

1

-

1,000
1,000
1,200

300
300
300

50301
52204
52302
52303
52306
52307
52309
52311
52402
53202
53203
53304
53405
53406
53407
54101

1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1

-

3,600
1,000
1,000
-

1,000
1,000
1,100
1,200
1,200
1,000
1,100
4,800
2,100
1,100
1,100
1,100
1,000
2,100
1,100

300
300
300
300
300
300
300
3,900
1,300
300
300
300
300
1,300
300

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีสธบัีสญบัญัญตญัิ 2:ติ วิ2:ธีพวิิจารณาความแพ่
ธีพิจารณาความแพ่
งและ มละลาย
กฎหมายวิ
งและกฎหมายล้
กฎหมายล้ธมีสละลาย
กฎหมายวิ
บัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศ

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
แวดล้ออมและนิ
มและ ติเวชศาสตร์
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิสิ่ง่งแวดล้
ิเวชศาสตร์
วินิทตยาการระบาดและการควบคุ
มโรค
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสาหรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

1
1,200
300
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,000
300
หมายเหตุ นันักกศึศึกกษาหลั
ษาหลักกสูสูตตรสาธารณสุ
รสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (รหั
หมายเหตุ
(รหัสสวิวิชชาเอก
าเอก 50174)
50174)ต้ต้อองลงทะเบี
งลงทะเบียนเรี
ยนเรียนชุ
ยนชุดวิดชวิาชา52311
52311ก่ก่ออนลงทะเบี
นลงทะเบียนเรี
ยนเรียนยน
ชุชุดดวิวิชชาา 52310
สอนในภาคการศึกกษาที
ษาที่ ่ 2/2560)
2/2560)
52310 (เปิดสอนในภาคการศึ
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี
54109 การยศาสตร์
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54113
54115
54116
54118
55302
55303
55304
55309
55310
55311
55312
55313
55314
55317
55319
*55320
*55322
*55325
*55326
*55327
*55328
*55331
*55333
56201
57203
57301
60120
60227
60323
60328
60331
หมายเหตุ

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
และ
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภั
ย
ความปลอดภั
ย
เทคโนโลยี
ความปลอดภั
ย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
ร่างกายมนุษย์
นวดแผนไทย 1
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ทางเลือกสาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุดวิชาและ
(2)
ค่าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

-

-

-

1,000

1,000
2,000

300
1,300

2
4
2
2
4
1
1
4
4
2
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

-

2,100
3,900
4,700
3,800
6,600
5,000
5,800
7,100
800
800
6,200
3,800
6,600
5,000
5,800
7,100
-

3,500
1,100
1,000
5,700
1,400
1,100
1,100
1,100
1,400
6,500
4,800
7,800
6,000
6,800
8,300
2,600
2,600
7,600
4,800
7,800
6,000
6,800
8,300
1,000
1,000
1,000
1,100
1,200
1,000
1,000
1,000

2,400
300
300
4,200
300
300
300
300
300
5,000
4,100
6,900
5,300
6,100
7,400
1,100
1,100
6,500
4,100
6,900
5,300
6,100
7,400
300
300
300
300
300
300
300
300

* เป็นชุดวิชาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิชาเอก 50424
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

60339
60370
60450
60473
60482
60499
61401
61405
61408
70201
70203
70301
70311
70321
70324
70421
70431
70433

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
ชีวเคมีพื้นฐาน
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
อนามัยครอบครัว
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาที่อยู่อาศัย

1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

-

1,000
1,000
-

1,300
1,200
1,100
1,100
1,000
2,200
1,100
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
300

70434
71200
71201
71202
71203
71308
71309
71310
71416
72201
72202
72301
72302
72401
72402
80101

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มนุษย์กับระบบนิเวศ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โภชนาการมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

1
1
1
-

1
1
1

1
-

1,000
1,000
-

1,000
1,200
1,200
1,100
1,000
1,000
1,000
1,200
2,200
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,100

300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300
1,300
300
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุดวิชาและ
(2)
ค่าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

80102
80202
80203
80205
80309
80410
81310
81311
81314
81415
81417

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ

1
-

1
1
-

-

1,000
-

1,000
1,000
1,200
1,100
1,000
2,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000

300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300
300

81427
81428
82201
82227
82322
82325
82328
82422
82423
90303
90305
90307
90406
91108
91109
91209
91307
91310
91311
91324
91413
91418
91427

กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน
สาหรั
ฐศาสตร์ มพันธ์ระหว่างประเทศ
หลั
กพืบ้นรัฐานความสั
ความคิดทางการเมืองและสังคม
สังคมโลก
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
มหาอานาจกับการเมืองโลก
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
พืชเศรษฐกิจ
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช
ดิน น้า และปุ๋ย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
และการพั
ฒนาการเกษตร
หลักการส่งเสริมและพั
ฒนาการเกษตร
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาชุมชนเกษตร
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

-

1,000
-

1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,000
1,300
1,200
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,200
1,100
1,200
2,000
1,000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
300
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุดวิชาและ
(2)
ค่าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ปป)
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ
ไม้และสิ
่งแวดล้ออมงเที่ยวเชิงเกษตร
91465 การจั
ดการการท่

1
1

-

-

-

1,000
1,200
1,200

300
300
300

91466
91467
92116
92217
92220
92221
92322
92423
92424
92425
*93256
93335
93352
93354
93442
93446
93448
93454
*93455
93457
93458
**93460

1
1
1
3
1
1
1
2

1
1
1
-

1
-

1,000
1,000
2,400
1,000
2,300
1,000
2,400
2,800

1,200
2,000
1,100
1,100
1,000
1,200
1,000
1,200
1,200
2,000
4,000
1,200
1,000
1,200
2,000
3,300
2,000
1,100
3,600
1,000
1,000
4,200

300
1,300
300
300
300
300
300
300
300
1,300
2,700
300
300
300
1,300
2,600
1,300
300
2,700
300
300
3,100

93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

1

-

-

-

1,200

300

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่
(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัต)ิ ิ)

1

-

-

-

1,200

300

93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

-

-

-

-

1,000

300

การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ประสบการณ์ววิชิชาชี
และสิ
ประสบการณ์
าชีพพการจั
การจัดดการทรั
การทรัพพยากรป่
ยากรป่าไม้าไม้
และ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้้ทอั่วไปเกี
ม ่ยวกับการสหกรณ์
ความรู
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์เกพืารผลิ
่อการผลิ
ตพืชตพืช
หลักการจัดการการผลิตพืช (ปป)
อาหารและการให้อาหารสัตว์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
ปฏิบบัตัติ)ิ)
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝฝึึกกปฏิ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (ปป)
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
(ไม่
การฝึฝึกปฏิบัติก) ารจัดการการผลิตสัตว์ (มี(มีฝึกฝึกปฏิปฏิบบัตัติ) ิ)

กี ารฝึกปฏิบัตเิ สริมทักษะจึงไม่อนุญาต ให้นักศึกษาในเรือนจาลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้
หมายเหตุ 1.1. ชุชุดดวิวิชชาา 93256*
หมายเหตุ
93256* และชุ
และชุดดวิชวิาชา93455*
93455*เป็นเป็ชุดนวิชุชดาทีวิชม่ าที
่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจึงไม่อนุญาต ให้นักศึกษาในเรือนจำ�ลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้
ในภาคการศึกษาเดี
		 ในภาคการศึ
ษาเดียยวกัวกันน
2.2. ชุชุดดวิวิชชาา 93460**
93460**และชุ
เป็นดชุวิดชวิาช96413**
าที่มีการฝึเป็กปฏิ
บัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
นชุดวิชาทีม่ กี ารฝึกปฏิบัตเิ สริมทักษะ ค่าวัสดุกจิ กรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม
		 ของมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสั
3. (ปป)
เป็นชุดมวิพัชนาทีธ์ข่มองมหาวิ
ีการปรัทบยาลั
ปรุงยเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560
3. (ปป) เป็นชุดวิชาทีม่ กี ารปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนัน้ นักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ ชุดวิชา 96413** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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รวมทั้งหมด 405 ชุดวิชา
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ตารางสอบไล่
1 ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา2560
2560
ตารางสอบไล่ภภาคการศึ
าคการศึกกษาที
ษาที่ 1
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10103
10111
10161
10162
10163
10171
11006
11008
12301
13201
13413
14421
15205
16360
16426
16440
16445
16448
16452
16457
20303
21002
21007
*21223
24403
24404
24405
24413
27416
30204
30205
30211

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
วิวัฒนาการการเมืองไทย
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรสาหรับเด็กปฐมวัย
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
การประเมินโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เวลา 13.30 - 16.30 น.
10131
10141
10172
11111
12306
12407
13203
13411
14212
14317
15206
15233
15307
20101
20301
20302
22304
24415
25304
26404
27401
30201
30210
31302
*31411
32204
32207
32209
32303
32304
32316
32327

สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
วรรณคดีไทย
แนวคิดไทย
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาหรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
พื้นฐานการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการการผลิตและดาเนินงานและหลักการตลาด
การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
การจัดการทรัพยากรอาคาร
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
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วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (ต่อ)

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.
31301
32201
32205
32206
32210
32301
32310
32311
32324
32333
32338
32401
32448
32454
32474
32477

การวางแผนงานก่อสร้าง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน ®
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
53203 สุขภาพกับการพัฒนา
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
(1)
55310 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย

เวลา 13.30 - 16.30 น.
32335
32426
32432
32443
32444
32446
32447
32449
32451
32453
32466
32475
32484
33202
33205
33306
33447
33449
33451
33452
41003
41231
41321
41342
41421
52302
52306
53407
54102
54111
55309
55317
55319

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนาเข้า-ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน
การคลังและงบประมาณ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ®
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท้องที่ ®
การบริหารจัดการชุมชน
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (ต่อ)

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.
(2)

55325
(4)
55327
56201
60328
60331
60370
61401
70201
70301
70433
70434
71203
71310
72201
72301
81311
81417
82201
82423
91209
91324
91413
92217
92424
93335
93454
*93469
94431
96102
96405
97315
97403
97419

นวดแผนไทย 1
ผดุงครรภ์แผนไทย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยรุ่น
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
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เวลา 13.30 - 16.30 น.
(4)

55331
(4)
55333
57301
60227
60450
60482
61408
70321
70324
71200
71309
72401
80202
80205
81310
81314
81427
82322
82325
82422
90406
(6)

91307
91311
91428
91465
92220
93354
93457
93458
93460
94432
96304
97101
97212
97214

(6)

เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
อนามัยครอบครัว
มนุษย์กับระบบนิเวศ
สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปรัชญาการเมือง
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
สังคมโลก
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหาอานาจกับการเมืองโลก
ดิน น้า และปุ๋ย
การพัฒนาชุมชนเกษตร
การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่
(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ)ิ)
กปฏิบบัติ)ัติ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี(มีฝึกฝึปฏิ
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (ต่อ)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
สาหรับอุตสาหกรรม
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
หมายเหตุ ** ชุชุดดวิวิชชาที
แรก
หมายเหตุ
าที่เ่เปิปิดดสอนครั
สอนครั้ง้งแรก
เป็นนชุชุดดวิวิชชาของหลั
หารการปกครองท้
องทีอ่) งที่)
®® เป็
าของหลักกสูสูตตร รรป.บ.
รป.บ(การบริ
(การบริ
หารการปกครองท้
(1)

(1)

รหัสชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1 สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ

รหัรหัสสชุชุดดวิวิชชาา 55310
าหรั
ศึกษาหลั
สูตรการแพทย์
แผนไทยต่
ปี ลงทะเบี
ยนเรี2553
ยนโดยไม่
ีการฝึ2556
กปฏิบัติ
55325 นวดแผนไทย
นวดแผนไทย 11สำ�สหรั
บนับกนัศึกกษาหลั
กสูตกรการแพทย์
แผนไทย
4 ปี ที่สอมัเนืค่อรเรีง ย2นในปี
การศึกษา
2554มและ
(2)
		 รหัลงทะเบี
ยนโดยมีนวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัติ 1 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554 และ 2556
สชุดวิชยานเรี55325
(3)
รหั
ส
ชุ
ด
วิ
ช
า
50301
การรั
กษาพยาบาลเบื
ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึ
กปฏิบัติ ้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
(2)

(4)

(3)

สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน

รหัเปิสดชุสอน
ดวิชา2 50301
น เปิ-ด2562
เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคการศึการรั
กษากตัษาพยาบาลเบื
้งแต่ปีการศึกษา้องต้
2560
(4)
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
(6)
เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562
(6)

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 (ต่อ)

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.
10121
10152
10164
10201
11112
13412
13421
14111
14318
14422
15231
15336
15337
16361
20203
21001
21006
24414
25406
26301
27101
30105
30203
30206
30208
30209
31408
32302
32314
32326
32332
32336
32361
32403

อารยธรรมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประวัติศาสตร์ไทย
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
การจัดการงานสานักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
หลักการแปล
การนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
การประเมินหลักสูตร
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
การจัดการการตลาด
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
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เวลา 13.30 - 16.30 น.
10151
11201
12305
12409
13312
13323
13401
13414
14215
14320
14423
16338
16344
16347
16350
16353
16359
16412
20304
20401
21003
21008
24402
24407
24412
25302
25407
26403
26407
27104
31305
31405
31406
32208

ไทยศึกษา
คณิตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
ศิลปะกับสังคมไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การจัดการการเงินและการจัดการการดาเนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 (ต่อ)

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.
32422
32445
32455
32473
32479
32486
33203
33307
33421
33432
33435
33439
33443
33448
33450
40101
40103
41002
41201
41311
41343
*41456
52204
52307
52309
53405
54113
55304
55312
55314
(4)
(4)

55326
55328

หลักการประกันภัย
การบัญชีระหว่างประเทศ
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาหรับ
นักปกครองท้องที่ ®
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสานักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสาหรับผู้นาชุมชน
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1

เวลา 13.30 - 16.30 น.
32322
32325
32339
32435
32456
32457
32481

การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ®
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นาชุมชน
41004 เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(3)
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
****
52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
54109 การยศาสตร์
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55320 ร่างกายมนุษย์
(4)
55322 ร่างกายมนุษย์
60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 (ต่อ)

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.
57203
60120
60323
61405
70203
70311
70421
71202
71308
72202
80101
80102
80309
81428
*82328
90305
91108
*91109
91427
91466
92116
92221
92423
93352
93455
93461
94329
96413
96414
97317
97410
97423

ทางเลือกสาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
โภชนาการมนุษย์
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
พัฒนาการวัยเด็ก
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การผลิตสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน
การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
หลักการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทางาน
ในอุตสาหกรรม
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เวลา 13.30 - 16.30 น.
60473
60499
70431
71201
71416
72302
72402
80203
80410
81415
*82227
90303
*90307
91310
91418
91463
91467
92322
92425
93256
93442
93446
93448
93462
94433
96411
96412
97210
97215
97421
97432
99409

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
ความคิดทางการเมืองและสังคม
พืชเศรษฐกิจ
การผลิตพืช
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
ปฏิบบัตัติ)ิ)
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝฝึึกกปฏิ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่
(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ)ิ)
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 (ต่อ)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

99311 ระบบสานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

รวมทั
้งหมด
405405
ชุดวิชุชา								
รวมทั
้งหมด
ดวิชา

สิ้นสุดการสอบสิ้นสุดการสอบ

หมายเหตุ ** ชุชุดดวิวิชชาที
สอนครั้ง้งแรก
แรก
หมายเหตุ
าที่เ่เปิปิดดสอนครั
****
่ยนรหั
สชุสดชุวิชดาและชื
่อชุด่อวิชชุาจาก
5030150301
การรักการรั
ษาพยาบาลเบื
้องต้น มติ
สภาวิ
ชาการครั
่ 6/2557้งทีตั่ 6/2557
้งแต่ภาค ตั1/2557
****เปลีเปลี
่ยนรหั
วิชาและชื
ดวิชาจาก
กษาพยาบาลเบื
้องต้
น มติ
สภาวิช้งทีาการครั
้งแต่ภาค 1/2557
® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
®(1) รหั
เป็นสชุชุดดวิวิชชาาของหลั
สูตร รป.บ (การบริ
องที)่ แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
55310 กนวดแผนไทย
1 สำ�หรัหบนัารการปกครองท้
กศึกษาหลักสูตรการแพทย์
(1)(2) รหัสชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1 สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554 และ 2556
รหัสชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
		(2) ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
(3) รหัสชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554
รหัสชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
(4) และ 2556 ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
(3)(6) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562
รหัสชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
(4)
(6)

สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาโปรดทราบ
		 นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมและไม่ได้รับ
ใบแจ้งกำ�หนดการสอบซ่อม ขอให้นักศึกษานำ�
หลักฐานการลงทะเบียนสอบซ่อม บัตรประจำ�ตัว
นักศึกษา และบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ไปติดต่อกองกลางสนามสอบ
เพื่อขอเข้าส
 อบซ่อมได้
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คำ�ชี้แจงการลงทะเบียนสอบซ่อม

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีก
 ารศึกษา 2560
1. ข้อแนะนำ�ในการลงทะเบียนสอบซ่อม

1.1 เมื่อนักศึกษาได้ทราบผลการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว และปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน
ขอให้นักศึกษารีบดำ�เนินการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาที่สอบไม่ผ ่านหรือไม่ไ ด้เข้าสอบโดยด่วนที่สุด
1.2 นักศึกษาทลี่ งทะเบียนสอบซอ่ มชดุ ว ชิ าใดชดุ ว ชิ าหนึง่ ไ ปแล้ว จะขอเปลีย่ นแปลงหรือแ ก้ไขเป็นช ดุ ว ชิ าอนื่ 
ไม่ไ ด้
1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคปฏิบัติชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค
การศึกษาที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบซ่อมภาคปฏิบัติพร้อมกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
1.4 นักศึกษาทลี่ งทะเบียนสอบซอ่ มภาคปฏิบตั ชิ ดุ ว ชิ าทมี่ กี ารฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะของสาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาวชิ าพยาบาลศาสตร์ ภาคการศกึ ษาที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยจ ะจดั ให้เข้าส อบซอ่ มภาคปฏิบตั หิ ลังจ าก
มีการสอบซ่อมภาคทฤษฎีไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบเป็น
รายบุคคลต่อไป

2. การลงทะเบียนสอบซ่อม

		2.1 ข้อกำ�หนดในการลงทะเบียนสอบซ่อม
2.1.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ในภาคการศึกษาปกติหนึ่งๆ ได้เพียงครั้งเดียว
2.1.2 ชุดวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบีบนสอบซ่อม ต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
หรือเ พิ่มช ุดว ิชาไว้ใ นภาคการศึกษาที่ 1/2560 และสอบไม่ผ ่าน (ได้ระดับค ะแนน U) หรือไ ม่ไ ด้เ ข้าส อบ (ได้ระดับ
คะแนน I) หรือสอบผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติของชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพียงภาคใดภาค
หนึ่ง (ได้ร ะดับคะแนน I) เท่านั้น
		2.2 ค่าล งทะเบียนสอบซ่อม นักศึกษาต้องชำ�ระค่าล งทะเบียนสอบซ่อม ได้แก่
2.2.1 ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาทั่วไป ชุดว ิชาละ 200 บาท
2.2.2 ค่าล งทะเบียนสอบซอ่ มชดุ ว ชิ าทมี่ กี ารฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะนกั ศึกษาตอ้ งช�ำ ระคา่ ล งทะเบียนสอบ
ซ่อม ดังนี้
ก. กรณีที่สอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ชำ�ระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดวิชาละ 200 บาท
ข. กรณีท สี่ อบไม่ผ า่ นภาคปฏิบตั เิ พียงอย่างเดียว หรือส อบไม่ผ า่ นทงั้ ภ าคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบตั ิ
ชำ�ระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดว ิชาละ 200 บาท และค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะ จำ�นวนเงินค ่าวัสดุกิจกรรมเสริม
ทักษะของแต่ละชุดวิชามีปรากฏที่หน้า 46
		2.3 วิธกี ารลงทะเบียนสอบซอ่ มและช�ำ ระเงิน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบซอ่ มและช�ำ ระเงินไ ด้ต าม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน และชำ�ระเงินค ่าลงทะเบียนเรียนในหน้า 45
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		ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม การลงทะเบียนและชำ�ระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ
ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ Pay at Post

นางสาวรักดี   รักการเรียน เลขประจำ�ตัวนักศึกษา 5415000357 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ลงทะเบียนเรียน 2
ชุดว ิชาคือ 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา และ 16353 การสื่อสารการตลาด แต่ปรากฏว่านางสาวรักดี  รักการเรียน สอบ
ได้ในระดับค ะแนน I ในชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา เพราะไม่ได้ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จึงลงทะเบียนสอบซ่อม
โดยชำ�ระเป็นเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ วันท ี่ 1 มีนาคม 2561 เป็นจำ�นวนเงิน 2,600 บาท
นางสาวรักดี  รักการเรียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ดังนี้

ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และผ่านบริการ Pay at Post
แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

แจ้งวัฒนะ
สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่
ชื่อนักศึกษา

1 มีนาคม 2561
นางสาวรักดี รักการเรียน
(1)

** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
2,600
ค่าบำ�รุงการศึกษา
รวม (จำ�นวน)
2,600

(2)

5 4 1 5 0 0 0 3 5 7
(6)

1 6 4 2 6

(6.1)

(7)

2

( Ref. No.1)

** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

4

(3)

(4)

6 0

(7.1)

4
(8)

(5)

1

(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

สองพันหกร้อยบาทถ้วน.

ตัวอักษร

08 1632 4280

โทร.

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

		การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at
Post ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีรายละเอียด ดังนี้
(1) กรอกรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
(2) กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน ได้แก่ 4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม
(3) กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน ได้แก่ 60
(4) กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ได้แก่ 4 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1
(5) กรอกจำ�นวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3
(6) (7) และ (8) กรอกรหัสชุดวิชา ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม
สำ�หรับการลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาต้องกรอกในช่องของวัสดุ = 2 ดังนี้
(6)

1 0 1 5 1

(6.1)

2

(7)

1 0 1 3 1

(7.1)

2

(8)

(8.1)
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รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จากหัวข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)
ลำ�ดับที่ รหัสชุดวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
หมายเหตุ

16344
16360
16426
16440
16445
16448
16452
16457
27104
32477
52311
54113
54118
55311
55313
55314
55317
55319
**55320
**55322
**55325
**55327
**55328
**55331
**55333
93256
93446
93455
*93460
*96413
96414
97315
97403
97431
99311

ชื่อชุดวิชา

การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจ
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
ร่างกายมนุษย์
นวดแผนไทย 1
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝึกปฏิบัติ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี ฝึกปฏิบัติ)
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ค่าธรรมเนียม วัสดุกิจกรรม
สอบซ่อม
เสริมทักษะ

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

3,500
4,000
2,400
3,200
100
4,400
4,800
2,400
2,200
3,100
3,600
2,100
3,900
4,700
6,600
5,000
5,800
7,100
800
800
6,200
6,600
5,000
5,800
7,100
2,300
2,800
1,600
1,800
2,200
2,700
3,700
1,600

รวมต่อ
1 ชุดวิชา

3,700
4,200
2,600
3,400
300
4,600
5,000
2,600
2,400
3,300
3,800
2,300
4,100
4,900
6,800
5,200
6,000
7,300
1,000
1,000
6,400
6,800
5,200
6,000
7,300
200
2,500
200
3,000
1,800
2,000
2,400
2,900
3,900
1,800

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
** เป็นชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิชาเอก 50424

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ตารางสอบซ่ออมภาคการศึ
มภาคการศึกกษาที
ษาที่ ่ 11 ปีปีกการศึ
ตารางสอบซ่
ารศึกกษา
ษา2560
2560

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10103
10111
10161
10162
10163
10171
11006
11008
12301
13201
13413
14421
15205
16360
16426
16440
16445
16448
16452
16457
20303
21002
21007
21223
24403
24404
24405
24413
27416
30204
30205
30211
31301

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
วิวัฒนาการการเมืองไทย
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรสาหรับเด็กปฐมวัย
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
การประเมินโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนงานก่อสร้าง

เวลา 13.30 - 16.30 น.
10131
10141
10172
11111
12306
12407
13203
13411
14212
14317
15206
15233
15307
20101
20301
20302
22304
24415
25304
26404
27401
30201
30210
31302
31411
32204
32207
32209
32303
32304
32316
32327
32335

สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
วรรณคดีไทย
แนวคิดไทย
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาหรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
พื้นฐานการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการการผลิตและดาเนินงานและหลักการตลาด
การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
การจัดการทรัพยากรอาคาร
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)
32201
32205
32206
32210
32301
32310
32311
32324
32333
32338
32401
32448
32454
32474
32477
33206
33304
33308
41211
41212
41432
41451
52303
53203
53304
54101
54115
54116
54118
55302
55310
55311
55313
55325
55327

เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน ®
ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
กฎหมายระหว่างประเทศ
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
นวดแผนไทย 1
ผดุงครรภ์แผนไทย

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนาเข้า-ส่งออก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน
33202 การคลังและงบประมาณ
33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ®
33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
33449 การบริหารการบริการสาธารณะ
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท้องที่ ®
41003 การบริหารจัดการชุมชน
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55317 เวชกรรมแผนไทย 1
55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55331 เวชกรรมแผนไทย 1
55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)
56201
60328
60331
60370
61401
70201
70301
70433
70434
71203
71310
72201
72301
81311
81417
82201
82423
91209
91324
91413
92217
92424
93335
93454
93469
94431
96102
96405
97315
97403
97419
97431
99313
99314

เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยรุ่น
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หมายเหตุ ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
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ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560
57301
60227
60450
60482
61408
70321
70324
71200
71309
72401
80202
80205
81310
81314
81427
82322
82325
82422
90406
91307
91311
91428
91465
92220
93354
93457
93458
93460
94432
96304
97101
97212
97214
97420

เวลา 13.30 - 16.30 น.

การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
อนามัยครอบครัว
มนุษย์กับระบบนิเวศ
สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปรัชญาการเมือง
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
สังคมโลก
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหาอานาจกับการเมืองโลก
ดิน น้า และปุ๋ย
การพัฒนาชุมชนเกษตร
การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัต)ิ
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่
(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ)ิ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี(มีฝึกฝึปฏิ
กปฏิบบัตัติ) ิ)
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาหรับอุตสาหกรรม
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที)่
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)
10121
10152
10164
10201
11112
13412
13421
14111
14318
14422
15231
15336
15337
16361
20203
21001
21006
24414
25406
26301
27101
30105
30203
30206
30208
30209
31408
32302
32314
32326
32332
32336
32361
32403
32422
32445

เวลา 09.00 - 12.00 น.

อารยธรรมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประวัติศาสตร์ไทย
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
การจัดการงานสานักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
หลักการแปล
การนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
การประเมินหลักสูตร
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
การจัดการการตลาด
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
หลักการประกันภัย
การบัญชีระหว่างประเทศ

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560
10151
11201
12305
12409
13312
13323
13401
13414
14215
14320
14423
16338
16344
16347
16350
16353
16359
16412
20304
20401
21003
21008
24402
24407
24412
25302
25407
26403
26407
27104
31305
31405
31406
32208
32322
32325

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ไทยศึกษา
คณิตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
ศิลปะกับสังคมไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การจัดการการเงินและการจัดการการดาเนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)
32455
32473
32479
32486
33203
33307
33421
33432
33435
33439
33443
33448
33450
40101
40103
41002
41201
41311
41343
41456
52204
52307
52309
53405
54113
55304
55312
55314
55326
55328
57203
60120
60323
61405

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาหรับ
นักปกครองท้องที่ ®
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสานักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสาหรับผู้นาชุมชน
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
ทางเลือกสาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
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ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560
32339
32435
32456
32457
32481
32482
32483
32488
33204
33303
33401
33410
33445
41001
41004
41232
41322
41341
41444
41452
41454
50101
50301
52311
52402
53202
53406
54109
55303
55320
55322
60339
60473
60499
70431
71201

เวลา 13.30 - 16.30 น.

การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ®
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นาชุมชน
เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การยศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
ร่างกายมนุษย์
ร่างกายมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

52

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)
70203
70311
70421
71202
71308
72202
80101
80102
80309
81428
82328
90305
91108
91109
91427
91466
92116
92221
92423
93352
93455
93461
94329
96413
96414
97317
97410
97423
99311
99411
99415

เวลา 09.00 - 12.00 น.

หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
โภชนาการมนุษย์
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
พัฒนาการวัยเด็ก
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การผลิตสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน
การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
หลักการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทางาน
ในอุตสาหกรรม
ระบบสานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560
71416
72302
72402
80203
80410
81415
82227
90303
90307
91310
91418
91463
91467
92322
92425
93256
93442
93446
93448
93462
94433
96411
96412
97210
97215
97421
97432
99409

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
ความคิดทางการเมืองและสังคม
พืชเศรษฐกิจ
การผลิตพืช
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี(มีฝฝึึกปฏิบัติ)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมทั
้งหมด
405405
ชุดวิชุชดา									
รวมทั
้งหมด
วิชา
สิ้นสุดการสอบสิ้นสุดการสอบ
หมายเหตุ
® เป็
กสูกตสูรตรป.บ.
หารการปกครองท้
องที่)องที่)
หมายเหตุ ®
เป็นนชุชุดดวิวิชชาของหลั
าของหลั
ร รป.บ(การบริ
(การบริ
หารการปกครองท้

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

หมายเหตุ 1. (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
2. *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
		 สำ�หรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำ�ลงทะเบียนเรียน

54

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
วิถีไทย
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

-

1
-

-

-

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

300
300
300
300

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ (ปป)
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ (ปป)
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
13423 ระบบสารสนเทศสานักงาน

1
-

1
-

-

1,000
-

1,200
2,000
1,100
1,000
1,000

300
1,300
300
300
300

1
1
1

1
1
1
-

-

1,000
-

1,100
1,100
2,200
1,200
1,100
1,200

300
300
1,300
300
300
300

1
1
-

1
1

-

1,000
-

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,200
1,300
1,100

300
300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
300

-

1
1
1

-

-

1,100
1,100
1,100

300
300
300

-

1
1

-

-

1,100
1,100

300
300

12304
12307
12310
12402

***14111
***14213
***14214
***14216
***14319
***14320
***14423
15206
15231
15232
15233

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
การอ่านภาษาอังกฤษ 1
การเขียนภาษาอังกฤษ 1
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร (ปป)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับนักนิเทศศาสตร์

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง (ปป)

หมายเหตุ 1.1. (ปป)
(ปป) เป็เป็นนชุชุดดวิวิชชาทีาที่ม่มีกีการปรั
ารปรับบปรุปรุงเอกสารการสอน
งเอกสารการสอนดัดังนังนั้น้นนันักกศึศึกษาต้
กษาต้องสั
องสั่งซื่ง้อซืวั้อสวัดุสกดุารศึ
การศึกษาในชุ
กษาในชุดวิดชวิาดั
ชาดังกล่
งกล่าวในภาคการศึ
าวในภาคการศึ
กษาที
่ 2/2560
หมายเหตุ
กษาที
่ 2/2560
2.2. ***
ชุดดวิวิชชาทางเว็
*** เป็
เป็นนชุชุดดวิวิชชาที
าที่ม่มีกีการเรี
ารเรียยนการสอนออนไลน์
นการสอนออนไลน์ หรื
หรืออส่ส่งงกิกิจจกรรมประจำ
กรรมประจ�าชุ
าทางเว็บบไซต์
ไซต์จึจึงงไม่ไม่ออนุนุญญาตให้
าตให้ลลงทะเบี
งทะเบียยนเรี
นเรียยนเป็
นเป็นนชุดวิชาเลือกเสรี
		 สำ�หรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำ�ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี สาหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจาลงทะเบียนเรียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
16351
16354
16356
16412

ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
สื่อโฆษณา (ปป)
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16421 การบริหารงานโทรทัศน์
16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
16424 การบริหารงานภาพยนตร์
16427 การบริหารงานโฆษณา
16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
16455
16458
16462
16463
20101
20201
20301
20302
20303
20304
20401

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

-

1
1
1
1

-

1,000

1,100
1,100
1,100
2,100

300
300
300
1,300

1
1

1
1
1
-

-

3,700
-

1,100
1,100
1,100
4,900
1,200

300
300
300
4,000
300

1

1
1
1

1
-

3,200
3,500
4,800

1,200
1,000
4,200
1,100
4,600
6,100

300
300
3,500
300
3,800
5,100

1
1
-

1
-

1
-

3,200
2,400
4,000
1,000

4,300
3,600
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,200
2,000

3,500
2,700
300
4,300
300
300
300
300
300
300
1,300

1
1

1
-

-

-

1,200
1,100
1,200

300
300
300

1
-

-

-

-

1,200
1,000
1,000

300
300
300

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
หมายเหตุ (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจส
าหรับงคม
ใจ และสั
สำเด็�กหรัปฐมวั
บเด็กยปฐมวัย
21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
22434 จริยศึกษา
22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (ปป)
24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

-

-

-

-

1,000
1,000

300
300

-

-

-

-

1,000
1,000
1,000

300
300
300

-

-

-

-

1,000
1,000

300
300

1
1
-

-

-

1,000
-

2,000
1,200
1,200
1,000
1,000

1,300
300
300
300
300

1
1
1
-

1
-

1,000
1,000
1,000

1,100
1,200
2,200
1,200
1,200
1,000
1,200
2,000
1,200
1,100
1,100
2,000

300
300
1,300
300
300
300
300
1,300
300
300
300
1,300

1
1

-

-

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

300
300
300
300
300
300

25405
25407
26302
26404
26405
26406
26407
27102
27103
27112
27416

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
การจัดการการศึกษานอกระบบ
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
การศึกษาทางไกล
การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
เทคโนโลยีทางการสอน
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปป)

1
1
1
1
1
-

30201
30203
30204
30205
30206
30208

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1
-

หมายเหตุ (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ
(บาท)

30209
30210
30211
31303

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดาเนินงานและหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการงานสนาม

1
-

1
1
1

-

-

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

300
300
300
300

31401
31406
31407
31410
32201
32204
32205
32206
32207

การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

-

1
1
-

1
1

1,000
-

1,100
2,100
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,200

300
1,300
300
300
300
300
300
300

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(ปป)

1

-

-

-

1,200

300

1
1
1
1

-

-

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

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1

-

-

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

300
300
300
300
300
300

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์
งบการเงิน
32209
32210
32301
32302
32303
32304
32308
32311
32314
32316

การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1
1
1
-

32320
32321
32324
32325
32326
32327

การบัญชีขั้นกลาง 1
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

1
-

หมายเหตุ (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ
(บาท)

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสาหรับนักการเงิน

1
-

-

1

-

1,200
1,200

300
300

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ

1

-

-

-

1,200

300

1
1
-

1

-

-

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

300
300
300
300

1
1
1
1

-

-

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

300
300
300
300
300

32332
32333
32334
32335

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336
32337
32339
32361

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน (ปป)
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

-

32401
32406
32408
32414
32417
32421
32429

การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การจัดการสินเชื่อ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ

1
-

1
-

-

-

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

300
300
300
300
300
300

1
1

1
-

-

1,000
-

1,000
1,100
2,200
1,200

300
300
1,300
300

-

1
1

1
-

-

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

300
300
300
300
300

1

-

-

-

1,200

300

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชี
เฉพาะกิจการ

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32447 การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
แห่งการเรียนรู้

หมายเหตุ (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
32454
32456
32458
32474

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

1
1
1

-

-

1,000
-

1,200
2,000
1,200
1,200

300
1,300
300
300

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

-

1

-

-

1,000
1,100

300
300

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

-

1

-

-

1,100

300

1

-

-

2,300

3,500

2,600

1
-

-

-

1,000
1,000
1,000

2,200
2,000
2,000

1,300
1,300
1,300

1

-

-

7,000

8,200

7,300

1
-

1
1
1
1

-

-

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

300
300
300
300
300
300
300
300
300

1,000
-

1,000
1,100
2,200
1,100
1,000
1,200
1,300

300
300
1,300
300
300
300
300

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการ
จัดการที่พักทางเลือก
33201
33202
33207
33208
33302
33303
33304
33305

การบริหารราชการไทย
การคลังและงบประมาณ
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสาหรับนักปกครองท้องที่ ®

33307
33308
33401
33410
33411
33412
33420
หมายเหตุ

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาหรับนักปกครองท้องที่ ®
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การแรงงานสัมพันธ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

1
1
1
1
1
1
® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
33422
33424
33432
33434

การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
การบริหารสานักงาน
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด
33437 การบริหารงานราชทัณฑ์
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
33440 การบริหารงานสรรพสามิต
33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
40205 กฎหมายธุรกิจ
เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท (ปป)
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41004
41005
41006
41007
41008
41201
41211
41212

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

-

1
-

-

-

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

300
300
300
300

-

-

-

-

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

300
300
300
300
300

1
-

1
1
1
-

1
-

1,000
-

1,200
1,100
2,100
1,000
1,300
1,000

300
300
1,300
300
300
300

-

1
1
-

1
-

1,000
-

2,000
1,000
1,000
1,200
1,100
1,100
1,000

1,300
300
300
300
300
300
300

-

1
1
1

-

-

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

300
300
300
300

2
-

1
1

-

-

1,100
1,400
1,100

300
300
300

-

1,000
1,000

300
300

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
หมายเหตุ 1.1. ®®เป็เป็นชุนดชุวิดชวิาของหลั
ชาของหลั
รรัฐประศาสนศาสตรบั
ต วิชาเอกการบริ
หารการปกครองท้
หมายเหตุ
กสูตกรรัสูตฐประศาสนศาสตรบั
ณฑิต ณวิชฑิาเอกการบริ
หารการปกครองท้
องที่ องที่

2.2. (ปป)
่มีก่มารปรั
บปรุบปรุ
งเอกสารการสอน
ดังนัดั้นงนันัก้นศึนักกษาต้
องสั่งอซืงสั
้อวั่งสซืดุ้อกวัารศึ
ดวิชาดัดงวิกล่
าวในภาคการศึ
กษาที่ 2/2560
(ปป) เป็เป็นชุนดชุวิดชวิาที
ชาที
ีการปรั
งเอกสารการสอน
ศึกษาต้
สดุกกษาในชุ
ารศึกษาในชุ
ชาดั
งกล่าวในภาคการศึ
กษาที่2/2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

-

1
-

-

-

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

300
300
300
300

41431 การบริหารงานยุติธรรม
41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

4

1
1
-

-

1,000
-

1,100
2,000
1,000
1,100
1,800

300
1,300
300
300
300

2
-

-

-

-

1,400
1,000

300
300

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์

-

-

-

-

1,000

300

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1
-

1

-

-

1,200
1,100

300
300

4
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

-

3,500
1,000
1,000
1,000

1,100
5,300
2,100
1,100
1,200
1,100
1,100
2,100
1,000
1,200
2,000

300
3,800
1,300
300
300
300
300
1,300
300
300
1,300

41401
41402
41404
41405

52308
52310
52402
53202
53303
53305
53404
53406
53408
54106
54111
54112
54114
54116
54117
หมายเหตุ
หมายเหตุ

พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
การจัดการสาธารณภัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1,000
300
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
1
1,100
300
เทคโนโลยีความปลอดภัย
1,000
300
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1,000
300
ษาหลักกสูสูตรสาธารณสุ
ตรสาธารณสุ
ขศาสตรบั
ต ส(รหั
สวิชาเอก
50174)
ต้องลงทะเบี
ยนเรี
ดวิชา ก่52311
ก่อยนลงทะเบี
น
นันักกศึศึกกษาหลั
ขศาสตรบั
ณฑิณ
ต ฑิ(รหั
วิชาเอก
50174)
ต้องลงทะเบี
ยนเรียนชุ
ดวิชยานชุ52311
อนลงทะเบี
นเรียน ชุดยวินเรี
ชา ย52310
(เปิ
ษาที่ 2/2560) กษาที่ 2/2560)
ชุดดวิสอนในภาคการศึ
ชา 52310 (เปิดกสอนในภาคการศึ
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

การวิจัยสาหรับการแพทย์แผนไทย
ธรรมานามัย
เภสัชพฤกษศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

1
1

1
-

3
-

6,000

1,100
1,200
1,600
7,200

300
300
300
6,300

55308 เวชกรรมแผนไทย
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ปป)
55315 นวดแผนไทย 2
55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55318 เวชกรรมแผนไทย 2
55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
*55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
*55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
*55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
*55329 นวดแผนไทย 2
*55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

1
2
1
1
2

1
-

1
3
1
-

3,800
6,200
6,000
5,800
5,000
6,000
3,800
6,200
6,000

1,300
4,800
7,400
7,400
7,000
6,000
1,600
7,200
4,800
7,400
7,400

300
4,100
6,500
6,300
6,100
5,300
300
6,300
4,100
6,500
6,300

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1

-

5,800
5,000
-

7,000
6,000
1,100
1,100
1,000
1,000
1,300
1,100
1,200
1,300
1,100

6,100
5,300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1
-

1
-

-

1,000
-

1,000
1,100
2,200
1,000
1,000

300
300
1,300
300
300

55301
55305
55306
55307

*55332
*55334
60120
60310
60328
60335
60338
60340
60341
60343
60424
60434
60436
60499
61406
61407
หมายเหตุ
หมายเหตุ

เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ปป)
สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ไทยในเศรษฐกิจโลก
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
สถาบันการเงินและการลงทุน
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

เป็นนชุชุดดวิวิชชาสำ
าส�าหรั
ษาหลักกสูสูตตรการแพทย์
รการแพทย์แแผนไทยบั
ผนไทยบัณณฑิฑิตต (หลั
(หลักกสูสูตตรใหม่
รใหม่ พ.ศ.2556)
พ.ศ. 2556)วิวิชชาเอก
าเอก50424
50424
1. **เป็
หรับบนันักกศึศึกกษาหลั
2.2. (ปป)
(ปป) เป็
เป็นนชุชุดดวิวิชชาที
าที่ม่มีกีการปรั
ารปรับบปรุ
ปรุงงเอกสารการสอน
เอกสารการสอน ดัดังงนันั้น้นนันักกศึศึกกษาต้
ษาต้อองสั
งสั่ง่งซืซื้อ้อวัวัสสดุดุกการศึ
ารศึกกษาในชุ
ษาในชุดดวิวิชชาดัาดังงกล่
กล่าาวในภาคการศึ
วในภาคการศึกกษาที
ษาที่ 2/2560
่ 2/2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
70301
70311
70314
70323

พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
ชีวเคมีพื้นฐาน
การผลิตและการใช้อาหาร
สุขภาพเด็ก

70324 อนามัยครอบครัว
70411 อนามัยชุมชน
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร
และโภชนาการ
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบาบัด
71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

-

-

-

-

1,000
1,000
1,000
1,000

300
300
300
300

1
1

-

-

1,000
3,900

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,200
1,000
5,100

300
300
300
300
1,300
300
300
4,200

-

1
-

-

-

1,100
1,000

300
300

1
1
1
-

1
-

-

1,000
-

1,000
1,300
1,000
1,000
1,200
2,200
1,000

300
300
300
300
300
1,300
300

72203
72204
72205
72303

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1

1
1
-

1
-

-

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

300
300
300
300

72304
72305
72402
80111
80202
80204

สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

-

1
1
-

-

1,000
-

1,100
1,100
2,000
1,000
1,000
1,000

300
300
1,300
300
300
300

-

1

-

-

1,100

300

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

-

1

-

-

1,100

300

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

-

1
-

-

-

1,100
1,000

300
300

4
-

1
1

-

1,000
-

1,000
2,000
1,100
1,000
1,800
1,000
1,100

300
1,300
300
300
300
300
300

-

-

-

-

1,000
1,000
1,000

300
300
300

-

1
-

-

-

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

300
300
300
300
300
300
300
300
300

-

1
1

1

-

1,100
1,000
1,300

300
300
300

1
1

-

-

-

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

300
300
300
300
300
300

81416
81417
81427
81428

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน
สาหรับรัฐศาสตร์ (ปป)

82202 การเมืองเปรียบเทียบ
82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
อาเซียนเบื้องต้น
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสาหรับนักรัฐศาสตร์
การจัดการฟาร์ม
90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พื้นฐานการจั
การทรัดการทรั
พยากรเกษตรและสิ
90204 เทคโนโลยี
เพื่อดการจั
พยากรเกษตร่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งพแวดล้
อม ทรัพยากรธรรมชาติฯ
90206 เทคโนโลยี
เพื่อการจัดแการทรั
ยากรเกษตร
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
82324
82326
82327
82423
82425
82426
82427
83202
90201

หมายเหตุ (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
91325
91326
91349
91350

นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วนศาสตร์เกษตร
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสาหรับ
เกษตรกร

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
92320 การจัดการและการดาเนินงานสหกรณ์
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
*93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
( มีฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ) ิ )
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
*93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

1
1

-

-

-

1,000
1,200
1,200

300
300
300

1
1

-

-

-

1,200
1,200

300
300

-

1
1

-

1,000
100
-

1,000
1,000
2,000
1,000
1,200
1,100

300
300
1,300
300
400
300

-

-

-

1,000

2,000

1,300

-

1

-

-

1,100

300

1
1
-

1
-

-

1,000

1,000
1,000
1,100
1,200
1,200
2,000

300
300
300
300
300
1,300

3
2
1
-

-

1
-

2,400
-

4,000
1,400
1,200
1,200
1,000

2,700
300
300
300
300

1
1

-

-

1,000
2,500
1,000
2,400

1,200
2,000
3,500
2,000
3,600

300
1,300
2,800
1,300
2,700

*93256 และชุ
และชุดดวิวิชชาา *93455
่ กี ารฝึ
กปฏิกบปฏิ
ัตเิ สริ
ไม่อนุงญไม่าตอนุให้ญนาต
ักศึกให้ษาในเรื
นจาลงทะเบี
2 ชุดวิชยานี
หมายเหตุ ชุดชุวิดชวิชาา*93256
หมายเหตุ
*93455เป็เป็นชุนดชุวิดชวิาทีชมาที
่มีการฝึ
บัตมิเทัสริกษะจึ
มทักงษะจึ
นักศึกอษาในเรื
อนจำย�นลงทะเบี
น ้ 2 ชุดวิชานี้
ในภาคการศึ
วกันน
ในภาคการศึกกษาเดี
ษาเดียยวกั
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุ ดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา
93456
93459
93463
93465

(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิ)
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่
การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่
( ไม่ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ) ิ )
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจการเกษตร
94433
94461
94462
96101
96102
96305
96404
96407

ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97211 กลศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
**97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตใน
อุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97406 เทคนิคหลังพิมพ์

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

1
1

-

-

-

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

300
300
300
300

-

1

-

-

1,100

300

1
2
-

1
1
1
-

-

1,000
-

1,100
2,000
1,200
1,100
1,400
1,000
1,000
1,100
1,000

300
1,300
300
300
300
300
300
300
300

-

-

-

1,600

2,600

1,900

1
1
-

-

-

-

1,200
1,200
1,000

300
300
300

1
1
-

-

-

2,800

1,200
1,200
3,800

300
300
3,100

1

-

-

-

1,200

300

-

-

-

2,600
3,200
3,200

3,600
4,200
4,200

2,900
3,500
3,500

หมายเหตุ ชุชุดดวิวิชชาา **97216
**97216 เป็และชุ
99413
ชุดมวิทัชกาที
บัติเสริมทักการเปลี
ษะ ค่า่ยวันแปลง
สดุกิจกรรมอาจมี
ารเปลี
่ยนแปลง
ขอให้นมพัักนศึกธ์ ษาติดตาม
หมายเหตุ
นชุดดวิชวิชาทีา ่ม**ีการฝึ
กปฏิบเป็ัตนิเสริ
ษะ่มีกค่ารฝึ
าวัสดุกกปฏิ
ิจกรรมอาจมี
ขอให้นักศึกกษาติ
ดตามข่
าวประชาสั
ของมหาวิ
ทยาลั
ข่าวประชาสั
มพัยนธ์ของมหาวิทยาลัย
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)
(1) วัสดุประจาชุดวิชา (แผ่ น)

รหัสชุ ดวิชา/ชื่ อชุ ดวิชา

ดีวดี ี

ซีดเี สี ยง
ซีดี
(MP3) มัลติมีเดีย

รวมค่ าชุ ดวิชาและ
(2)
ค่ าวัสดุ (1)+(2) (บาท)
วัสดุกจิ กรรม
(บาท)
1 = ซื้อ 2 = ไม่ ซื้อ

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์

1

-

-

-

1,200

300

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม

-

-

-

-

1,000

300

-

1

-

1,000

2,100

1,300

1
-

1
-

1
1
1
-

1,000
1,000

1,200
1,100
1,200
2,000
1,000
1,200
1,200
2,000

300
300
300
1,300
300
300
300
1,300

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม
97424
99201
97432
99301
99312
99402
99409

กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99410
99412
**99413
99414

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1
1,200
300
1
2,600
3,800
2,900
2,600
3,600
2,900
1
1,200
300
หมายเหตุ ชุดวิชา **97216 และชุดวิชา **99413 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม
รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ ชุดวิชา **99413 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา
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ตารางสอบไล่ภภาคการศึ
าคการศึกกษาที
ษาที่ 2
ตารางสอบไล่
2 ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา2560
2560

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เวลา 13.30 - 16.30 น.

10103

ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10131

สังคมมนุษย์

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10203 พฤติกรรมมนุษย์

10171

การใช้ภาษาอังกฤษ

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

11201

คณิตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

12307

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

12303 สังคมไทย

13202

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

13422

พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

14214

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

13423 ระบบสารสนเทศสานักงาน

14319

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

15233

ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

สาหรับนักนิเทศศาสตร์

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

16339

การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

16343

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16351

ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16354

สื่อโฆษณา

16427 การบริหารงานโฆษณา

16356

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16419

การจัดรายการโทรทัศน์

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

*21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

21421

การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

20101 พื้นฐานการศึกษา

24401

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

และประเมินผลการศึกษา

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

24417

การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

25301

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

22434 จริยศึกษา

25405

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

26302

การจัดการการศึกษานอกระบบ

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

26405

การศึกษาทางไกล

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

27103

สื่อการศึกษาพัฒนสรร

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

31303

การจัดการงานสนาม

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

32206

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
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เวลา 13.30 - 16.30 น.

32302

การจัดการการตลาด

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

32311

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงานและหลักการตลาด

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเป็นไปได้ของโครงการ

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32336

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

32361

ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

32303 การจัดการการเงิน

32421

การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32429

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

และการบัญชีเฉพาะกิจการ

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1

32447

การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

32448

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง

32450

ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

32476

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

32480

การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

33201

การบริหารราชการไทย

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

33436

การปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

33440

การบริหารงานสรรพสามิต

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

40205

กฎหมายธุรกิจ

41004

เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน

41211

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

41212

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

41341

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

41402

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

41405

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสาหรับ

41431

การบริหารงานยุติธรรม

41451

กฎหมายระหว่างประเทศ

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®

41455

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

32335

สาหรับนักการเงิน

การสอบบัญชี

แห่งการเรียนรู้
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
และการจัดการที่พักทางเลือก

นักปกครองท้องที่ ®
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52204

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์

52308

พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

54106

พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

54117

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

55306

เภสัชพฤกษศาสตร์

55307

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

(1)

และกฎหมายล้มละลาย
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(1)
55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

41404 กฎหมายแรงงาน

60310

สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

60328

สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

60335

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

60436

สถาบันการเงินและการลงทุน

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม

61406

คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

55301 การวิจัยสาหรับการแพทย์แผนไทย

70411

อนามัยชุมชน

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

70421

กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน

70422

ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ

71307

หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

71413

กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

(2)

50103 สถิติและการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1)

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

70324 อนามัยครอบครัว

81416

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

71411 อาหารและโภชนบาบัด

82202

การเมืองเปรียบเทียบ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

82319

ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

*82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

90201

การจัดการฟาร์ม

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

90204

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

*90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(3)

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
(3)
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

91357

พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

92222

การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

*92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

92423

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

92424

การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

93353 การจัดการผลผลิตพืช

93447

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี
( มีฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ)ิ )

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

93456

(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิ)
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

93459

การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93463

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่
( ไม่ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ) ิ )

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

94461

การเงินธุรกิจการเกษตร

97211 กลศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

96305

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต

97406

เทคนิคหลังพิมพ์

97418

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม

97422

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม

99201

วิทยาศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99301

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99312

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
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คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
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เวลา 13.30 - 16.30 น.

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

10152 ไทยกับสังคมโลก

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10202 การอ่านภาษาไทย

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม

*12310 วิถีไทย

11304 ภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

11305 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

11306 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสาธารณสุข

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

11311 ภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษา

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

12302 เศรษฐกิจไทย

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

20201 พัฒนศึกษา

30204 องค์การและการจัดการ

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

าหรับงคม
*21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจส
ใจ และสั
สำเด็�กหรัปฐมวั
บเด็กยปฐมวัย

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

32406 การจัดการสินเชื่อ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

*31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32204 การบัญชีขั้นต้น

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
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ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

33202 การคลังและงบประมาณ

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

*33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

41201 กฎหมายมหาชน

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาหรับนักปกครองท้องที่ ®

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

33411 การแรงงานสัมพันธ์

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

33432 การบริหารสานักงาน

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี

53202 การสาธารณสุขทั่วไป

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ

53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

55308 เวชกรรมแผนไทย

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

55318 เวชกรรมแผนไทย 2

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
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เวลา 09.00 - 12.00 น.
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

เวลา 13.30 - 16.30 น.
(1)
(1)

55332 เวชกรรมแผนไทย 2
55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

53303 การจัดการสาธารณภัย

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

และความปลอดภัย

70314 การผลิตและการใช้อาหาร

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

70323 สุขภาพเด็ก

55305 ธรรมานามัย

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

*71100
ฐานสาหรับงานอาหารและโภชนาการ
71201 วิทยาศาสตร์ทพั่วื้นไป

55315 นวดแผนไทย 2

*71201
71204 โภชนศึ
กษาและการสื
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป ่อสาร

(1)

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
(1)
55329 นวดแผนไทย 2

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

60338 เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

*91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

91326 วนศาสตร์เกษตร

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

สาหรับรัฐศาสตร์
*82327 อาเซียนเบื้องต้น

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

*83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสาหรับนักรัฐศาสตร์

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

*90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
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เวลา 13.30 - 16.30 น.

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

*91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

และการควบคุมภายใน

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

92320 การจัดการและการดาเนินงานสหกรณ์

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

และเทคนิคการผลิต

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในธุรกิจการเกษตร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง
รวมทั
้งหมด433
433ชุชุดดวิวิชชา									
า
รวมทั
้งหมด
หมายเหตุ 1. * ชุดวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก

ดสอนครั
หมายเหตุ 1.2. ®* ชุเป็ดวินชชุาที
ดวิช่เปิาของหลั
กสู้งตแรก
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สำ
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3.
2. (2)® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ
(การบริ่สมัหคารการปกครองท้
4. (1) เปลี่ยนคาบสอบ ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560
3.5. (3) เปิสาหรั
ศึกษาหลักกษา
สูตรการแพทย์
ครเรียตามมติ
นปี 2558
นต้นไป้งทีลงทะเบี
ดสอนบนั2กภาคการศึ
ตั้งแต่ปีการศึแกผนไทยที
ษา 2560่ส-มั2562
สภาวิเป็ชาการครั
่ 4/2560ยนเรียน
4.

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

การสอบ
สิสิ้น้นสุสุดดการสอบ
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คำ�ชี้แจงการลงทะเบียนสอบซ่อม

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีก
 ารศึกษา 2560
1. ข้อแนะนำ�ในการลงทะเบียนสอบซ่อม

		 1.1 เมือ่ น
 กั ศึกษาได้ท ราบผลการสอบไล่ป ระจำ�ภาคการศกึ ษาที่ 2/2560 แล้ว และปรากฏวา่ ส อบไม่ผ า่ นขอให้

นักศึกษารีบดำ�เนินการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบโดยด่วนที่สุด
		 1.2 นักศึกษาทลี่ งทะเบียนสอบซอ่ มชดุ ว ชิ าใดชดุ ว ชิ าหนึง่ ไปแล้ว จะขอเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเป็นชดุ ว ชิ าอนื่ 
ไม่ได้
1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีก ารศึกษา 2560 ไว้แ ล้ว ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าชุดวิชาที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมมีคาบเวลาสอบไม่ต รงกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษไปแล้ว
1.4 ตารางสอบซอ่ มภาคการศกึ ษาที่ 2/2560 จะเป็นต ารางสอบเดียวกบั ต ารางสอบไล่ภ าคการศกึ ษาที่ 2/2560
แต่ช ว่ งเวลาในการสอบแต่ละคาบจะเหลือเพียง 2 ชัว่ โมง 30 นาที (คาบแรกจะเริม่ ส อบเวลา 08.30 - 11.00 น. คาบสอง
เวลา 11.45 - 14.15 น. และคาบสามเวลา 15.00 - 17.30 น.)

2. การลงทะเบียนสอบซ่อม

		 2.1 ข้อกำ�หนดในการลงทะเบียนสอบซ่อม

			 2.1.1 ให้น ักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2.1.2 ชุดว ชิ าทนี่ กั ศึกษาจะลงทะเบีบ นสอบซอ่ ม ต้องเป็นช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาได้ล งทะเบียนเรียน หรือเพิม่ 
ชุดวิชาไว้ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และสอบไม่ผ่าน (ได้ระดับคะแนน U) หรือไม่ไ ด้เข้าส อบ (ได้ระดับคะแนน I) หรือ
สอบผา่ นเฉพาะภาคทฤษฎีห รือภ าคปฏิบตั ขิ องชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพฯ หรือช ดุ ว ิชาทมี่ ีการฝกึ อ บรมเสริมทกั ษะ
เพียงภาคใดภาคหนึ่ง (ได้ระดับคะแนน I) เท่านั้น
		 2.2 ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม นักศึกษาต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ได้แก่
			 2.2.1 ค่าล งทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาทั่วไป ชุดวิชาละ 200 บาท
2.2.2 ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาต้องชำ�ระค่าลงทะเบียน
สอบซ่อม ดังนี้
ก. กรณีที่สอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ชำ�ระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดวิชาละ
200 บาท
ข. กรณีที่สอบไ ม่ผ่า นภาคปฏิบัติเพียงอย่างเดียว หรือสอบไม่ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติชำ�ระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 200 บาท และค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะ (จำ�นวนเงินค่าวัสดุกิจกรรม
เสริมท ักษะ ของแต่ละชุดวิชามีปรากฏที่หน้า 78)
		 2.3 วิธกี ารลงทะเบียนสอบซอ่ มและช�ำ ระเงิน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบซอ่ มและช�ำ ระเงินไ ด้ต าม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน และชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในหน้า 77
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำ�ระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร และ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at Post

นายรั ก ช าติ    ไทยอ าสา เลขป ระจำ �ตั ว นั ก ศึ ก ษา 5015000357 ลงท ะเบี ย นเ รี ย นใ นภ าคก ารศึ ก ษา
ที่ 2/2560 2 ชุดวิชาคือ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง และ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์ แต่ปรากฏ
ว่า นายรักชาติ ไทยอาสา สอบได้ในระดับคะแนน I ในชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เพราะไม่ได้
เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จึงลงทะเบียนสอบซ่อมและชำ�ระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
สาขาลำ�ปาง วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นจ ำ�นวนเงิน 3,900 บาท นายรักชาติ   ไทยอาสา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
การลงทะเบียน ดังนี้

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ลำ�ปาง
สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
3,900
ค่าบำ�รุงการศึกษา
รวม (จำ�นวน)
3,900

ตัวอักษร

วันที่
ชื่อนักศึกษา

(1)

5 0 1 5 0 0 0 3 5 7
(6)

1 6 4 2 3

สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.

** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

1 กันยายน 2561
นายรักชาติ ไทยอาสา

(6.1)

2

(7)

( Ref. No.1)

08 1632 4830

โทร.
(2)

4

(3)

(4)

6 0

(7.1)

5
(8)

(5)

1

(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และผ่านบริการ Pay at post ในการ
ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีรายละเอียด ดังนี้
(1) กรอกรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
(2) กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน ได้แก่ 4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม
(3) กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน ได้แก่ 60
(4) กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ได้แก่ 5 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2
(5) กรอกจำ�นวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3
(6) (7) (8) กรอกรหัสชุดวิชา ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม
สำ�หรับการลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาต้องกรอกในช่องของวัสดุ = 2 ดังนี้
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รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จากหัวข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)
ลำ�ดับที่ รหัสชุดวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
หมายเหตุ

16423
16441
16446
16449
16455
16458
16463
32480
32485
52310
55307
55315
55316
55318
55321
**55324
**55329
**55330
**55332
**55334
71304
91458
93256
93447
93455
96408
*97216
97316
97318
97406
99412
*99413

ชื่อชุดวิชา

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน
การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติแผนไทยไทย
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคนิคหลังพิมพ์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ค่าธรรมเนียม วัสดุกิจกรรม
สอบซ่อม
เสริมทักษะ

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

3,700
3,200
3,500
4,800
3,200
2,400
4,000
2,300
7,000
3,500
6,000
6,200
6,000
5,800
5,000
6,000
6,200
6,000
5,800
5,000
3,900
100
2,500
1,600
2,800
2,600
3,200
3,200
2,600
2,600

รวมต่อ
1 ชุดวิชา

3,900
3,400
3,700
5,000
3,400
2,600
4,200
2,500
7,200
3,700
6,200
6,400
6,200
6,000
5,200
6,200
6,400
6,200
6,000
5,200
4,100
300
200
2,700
200
1,800
3,000
2,800
3,400
3,400
2,800
2,800

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
** เป็นชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิชาเอก 50424
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ตารางสอบซ่ออมภาคการศึ
มภาคการศึกกษาที
ษาที่ 2
ตารางสอบซ่
2 ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา2560
2560

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 - 11.00 น.

เวลา 11.45 - 14.15 น.

10103

ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10131

สังคมมนุษย์

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10203 พฤติกรรมมนุษย์

10171

การใช้ภาษาอังกฤษ

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

11201

คณิตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

12307

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

12303 สังคมไทย

13202

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

13422

พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

14214

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

13423 ระบบสารสนเทศสานักงาน

14319

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

15233

ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

สาหรับนักนิเทศศาสตร์

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

16339

การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

16343

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16351

ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16354

สื่อโฆษณา

16427 การบริหารงานโฆษณา

16356

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16419

การจัดรายการโทรทัศน์

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

21328

นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

21421

การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

20101 พื้นฐานการศึกษา

24401

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

และประเมินผลการศึกษา

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

24417

การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

25301

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

22434 จริยศึกษา

25405

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

26302

การจัดการการศึกษานอกระบบ

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

26405

การศึกษาทางไกล

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

27103

สื่อการศึกษาพัฒนสรร

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

31303

การจัดการงานสนาม

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

32206

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
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วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
เวลา 08.30 - 11.00 น.

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2560

เวลา 11.45 - 14.15 น.

32302

การจัดการการตลาด

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

32311

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงานและหลักการตลาด

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเป็นไปได้ของโครงการ

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32336

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

32361

ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

32303 การจัดการการเงิน

32421

การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32429

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

และการบัญชีเฉพาะกิจการ

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1

32447

การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

32448

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง

32450

ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

32476

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

32480

การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

33201

การบริหารราชการไทย

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

33436

การปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

33440

การบริหารงานสรรพสามิต

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

40205

กฎหมายธุรกิจ

41004

เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน

41211

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

41212

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

41341

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

41402

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

41405

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสาหรับ

41431

การบริหารงานยุติธรรม

41451

กฎหมายระหว่างประเทศ

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®

41455

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

32335

สาหรับนักการเงิน

การสอบบัญชี

แห่งการเรียนรู้
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
และการจัดการที่พักทางเลือก

นักปกครองท้องที่ ®

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
เวลา 08.30 - 11.00 น.
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52204

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์

52308

พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

54106

พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

54117

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

55306

เภสัชพฤกษศาสตร์

55307

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย

55323

เภสัชพฤกษศาสตร์

41404 กฎหมายแรงงาน

55324

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

50103 สถิติและการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

60310

สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

60328

สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

60335

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

60436

สถาบันการเงินและการลงทุน

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม

61406

คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

55301 การวิจัยสาหรับการแพทย์แผนไทย

70411

อนามัยชุมชน

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

70421

กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

70422

ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษา

71307

หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

71413

กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

72205

สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

70324 อนามัยครอบครัว

72305

การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

81416

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

71411 อาหารและโภชนบาบัด

82202

การเมืองเปรียบเทียบ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

82319

ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

82427

การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

90201

การจัดการฟาร์ม

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

90204

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

90206

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

91307

การพัฒนาชุมชนเกษตร

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

91311

การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

91357

พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

92222

การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

92223

การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

92423

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

และกฎหมายล้มละลาย

เศรษฐศาสตร์
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92424

การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

93353 การจัดการผลผลิตพืช

93447

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี
( มีฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ) ิ )

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

93456

(ไม่ ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิ)
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

93459

การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93463

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่
( ไม่ฝึฝึกกปฏิ
ปฏิบบัตัติ) ิ )

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

94461

การเงินธุรกิจการเกษตร

97211 กลศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

96305

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต

97406

เทคนิคหลังพิมพ์

97418

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม

97422

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม

99201

วิทยาศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99301

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99312

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
เวลา 08.30 - 11.00 น.
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10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

10152 ไทยกับสังคมโลก

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10202 การอ่านภาษาไทย

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม

12310 วิถีไทย

11304 ภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

11305 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

11306 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสาธารณสุข

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

11311 ภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษา

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

12302 เศรษฐกิจไทย

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

20201 พัฒนศึกษา

30204 องค์การและการจัดการ

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ใจสและสั
าหรับงคม
21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สำเด็�กหรัปฐมวั
บเด็กยปฐมวัย

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
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26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

32406 การจัดการสินเชื่อ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32204 การบัญชีขั้นต้น

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

33202 การคลังและงบประมาณ

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

41201 กฎหมายมหาชน

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาหรับนักปกครองท้องที่ ®

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

33411 การแรงงานสัมพันธ์

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

33432 การบริหารสานักงาน

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี

53202 การสาธารณสุขทั่วไป

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ

53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

55308 เวชกรรมแผนไทย

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

55318 เวชกรรมแผนไทย 2

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
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41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

55332 เวชกรรมแผนไทย 2

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

53303 การจัดการสาธารณภัย

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

และความปลอดภัย
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70314 การผลิตและการใช้อาหาร

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

70323 สุขภาพเด็ก

55305 ธรรมานามัย

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

71100 วิโภชนศึ
ฐานส่อาหรั
71201
71204
ทยาศาสตร์
กษาและการสื
ทพั่วื้นไป
สารบงานอาหารและโภชนาการ

55315 นวดแผนไทย 2

71204
กษาและการสื
71201 โภชนศึ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป ่อสาร

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

55329 นวดแผนไทย 2

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

60338 เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

91326 วนศาสตร์เกษตร

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

สาหรับรัฐศาสตร์
82327 อาเซียนเบื้องต้น

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสาหรับนักรัฐศาสตร์

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
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91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

และการควบคุมภายใน

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

92320 การจัดการและการดาเนินงานสหกรณ์

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในธุรกิจการเกษตร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง
รวมทั
้งหมด433
433ชุชุดดวิวิชชา									
า
รวมทั
้งหมด
หมายเหตุ ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)

หมายเหตุ ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)

การสอบ
สิสิ้น้นสุสุดดการสอบ
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ข้อมูลของสาขาวิชาที่ต้องศึกษาประกอบการลงทะเบียนเรียน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

นักศึกษาวิชาเอกไทยคดีศึกษา 2 ปี ที่ต้องศึกษาชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติอีก 1 - 2
ชุดวิชา นอกจากชุดวิชาไทยศึกษา หากประสงค์จะจบการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
พื้นฐานทั่วไปทเี่พิ่มเติมนั้นในภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาแรก
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดว ิชา ดังนี้
1. ชุดวิชา * 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
2. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3. ชุดวิชา * 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
5. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
6. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
7. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
8. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
9. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
10. ชุดวิชา * 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
11. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
12. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
13. ชุดวิชา * 14422 การนำ�เสนองานเป็นภ าษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
14. ชุดวิชา 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภ าษาอังกฤษ
ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาและแผนการศึกษาที่กำ�หนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่ต้องใช้
สื่ออินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ ชุดวิชาดังกล่าวไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีสำ�หรับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชาและไม่อนุญาตให้น ักศึกษาเพิ่มช ุดวิชา ลงทะเบียนล่าช้า และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเรือนจำ�
ลงทะเบียนเรียน แต่อ นุญาตให้นักศึกษาพิการที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ล งทะเบียนเรียนได้
นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวข้างต้น (ยกเว้นชุดวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน) จะได้ร ับคู่มือ
การศึกษา ขอให้น ักศึกษาอ่านเนื้อหาวิชาและทำ�กิจกรรมภาคปฏิบัตใินเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th โดยไม่ต้องรอ
รับคู่มือการศึกษาก่อน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้
รหัสชุดว ิชา

รายละเอียดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย *

ทำ�กิจกรรมส่งทางเว็บไซต์
_

*11312

เป็นชุดวิชาภาษาอังกฤษที่มีการจัดการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
เป็นสื่อหลัก จัดทำ�คู่มือการศึกษาในรูปแบบซีดีมัลติมีเดีย

*14212

นักศึกษาจะได้รับซีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดวิชาแทนคู่มือการศึกษา

http://d4lp.stou.ac.th

*14319

มีเอกสารการสอนและทำ�กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (บังคับ 60 คะแนน)

http://moodle.stou.ac.th

*14422

นักศึกษาจะได้ร ับซีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดว ิชาแทนคู่มือการศึกษา

http://moodle.stou.ac.th
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา
ชุดว ิชา

16344
16360
16423
16426
16440
16441
16445
16446
16448
16449
16452
16455
16457
16458
16463

การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
การวางแผน การออกแบบ และการผลิตชุมชน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1. ชุดวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทุกวิชาเอก นักศึกษาจะเลือกเรียนชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือของสาขาวิชาอื่นๆ ก็ได้ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เลือกเสรีในคู่มือนักศึกษา หรือห ลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา
2. สาขาวิชา ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง) เป็นวิชาเลือกเสรี
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นกรณีพิเศษ ในตารางหน้า 95

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และได้รับการเห็นชอบในการใช้แทนกันของชุดวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาดูรายละเอียดชุดวิชาแทนกันในตาราง
หน้า 15

สาขาวิชานิติศาสตร์

1. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรจะลงทะเบียนเรียนตามลำ�ดับซึ่งม เีลขกำ�กับอยู่ข้างท้าย ได้แก่
1.1 ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด กฎหมายแพ่ง 3:
ครอบครัว มรดก
1.2 ชุดวิชากฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
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1.3 ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ: 1 หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธี
พิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย และกฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
การเรียนชุดวิชาใน ข้อ 1.3 ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1.1 และ 1.2 ก่อน ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากที่ระบุ
ข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขกำ�กับอยูข่ ้างท้าย เช่น กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าท รัพย์ เช่าซ ื้อ กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม
ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภ ัย กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน และกฎหมายพาณิชย์ 4:
หุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้นักศึกษาอาจเลือกเรียนชุดว ิชาใดก่อนหลังได้ต ามความสมัครใจ เพราะเนื้อหา
มิได้ต่อเนื่องกัน แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1: กฎหมายแพ่ง  2 ก่อน
2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวท. หรือ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาชุดวิชาพื้นฐานทั่วไป 3 ชุดวิชา และ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าอนุปริญญาซึ่งจะต้องศึกษาชุดวิชาพื้นฐานทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนชุดวิชา
พื้นฐานทั่วไปในภาคการศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้สำ�เร็จการศึกษาภายใน 3 ปีค รึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียน
ตามแนวทางการจัดโปรแกรมทมี่ หาวิทยาลัยก ำ�หนดให้ตามหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา และลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
พื้นฐานในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ชุดวิชา 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข ใช้แ ทนชุดว ิชา 50403 การบริหารงาน
ควบคุมอาหารและยา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2542
2. การเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี ขอให้นักศึกษาศึกษาเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือก
เสรีจากคู่มือนักศึกษา หรือห ลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา
3. นักศึกษาหลักสูตรบริหารสาธารณสุข (เน้นการบริหารโรงพยาบาล) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่ยัง
ไม่จบการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือ (ตามโครงสร้างหลักสูตร) ทั้งนี้ชุดว ิชาที่จะลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาเดียวกันจ ะต้องมีวันเวลาสอบไม่ตรงกัน
4. ชุดว ชิ า 54113 สุขศ าสตร์อ ตุ สาหกรรม : การประเมิน เป็นช ดุ ว ชิ าทคี่ วรลงทะเบียนเรียนกอ่ นชดุ ว ชิ า 54114
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
5. นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์
และเภสัชกรรมแผนไทย ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ก่อน ส่วนนักศึกษาที่จะลงทะเบียน
เรียนชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแพทย์แ ผนไทย ควรลงทะเบียนเรียนชุดว ิชา 55308 เวชกรรม
แผนไทย และชุดวิชา 55310 นวดแผนไทยก่อน
6. นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55320 ร่างกายมนุษย์ 
(หลักสูตรเก่า) และชุดวิชา 55322 ร่างกายมนุษย์  (หลักสูตรใหม่) ซึ่งเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดย
มหาวิทยาลัยจะกำ�หนดและแจ้งสถานที่ที่จะฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาทราบต่อไป โดยขอให้นักศึกษาเตรียม
ค่าใช้จ า่ ยส�ำ หรับก ารเข้าฝ กึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะประมาณ 3,600 บาท ซึง่ อ าจมกี ารเปลีย่ นแปลงขนึ้ อ ย่กู บั จ �ำ นวนนกั ศึกษา
ที่เข้ามารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการเรียกเก็บจากสถานที่ฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป - กลับ ค่าที่พักและค่าอาหาร
7. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี โครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษา
ชุดว ชิ า 55311 การฝกึ ป ฏิบตั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย จะตอ้ งลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ า 55311 การฝกึ ป ฏิบตั เิ วชกรรม
และนวดแผนไทย ก่อนชุดวิชา 55312 ประสบการณ์วิชาชีพก ารแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ
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เวชกรรมและนวดแผนไทย ก่อนเข้ารับการอบรมเข้มป ระสบการณ์วิชาชีพก ารแพทย์แผนไทย สำ�หรับชุดว ิชา 55312
ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แ ผนไทยเป็นช ดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาสดุ ท้ายกอ่ นจบการศกึ ษา
เท่านั้น
8. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ในห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเรียกเก็บโดยสถานที่จัดฝึกประมาณ 2,500 บาท
ทั้งนี้หากมีนักศึกษาเข้าฝึกน้อยหรือมากกว่า 50 คน อาจปรับเปลี่ยนตามที่ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำ�หนด
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ฝึกปฏิบัติฯ ซึ่งนักศึกษาต้องเตรียม
มาในวันเข้าฝึก
9.  ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ  ได้แก่
9.1 ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
9.2 ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
9.3 ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน
9.4 ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
9.5 ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
9.6 ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
9.7 ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
9.8 ชุดวิชา 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1
9.9 ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2
9.10 ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
9.11 ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
9.12 ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
9.13 ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
9.14 ชุดวิชา 55320 ร่างกายมนุษย์
9.15 ชุดวิชา 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
9.16 ชุดวิชา 55322* ร่างกายมนุษย์
9.17 ชุดวิชา 55325* นวดแผนไทย 1
9.18 ชุดวิชา 55326* ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
9.19 ชุดวิชา 55327* ผดุงครรภ์แผนไทย
9.20 ชุดวิชา 55328* เภสัชกรรมแผนไทย 1
9.21 ชุดวิชา 55331* เวชกรรมแผนไทย 1
9.22 ชุดวิชา 55333* การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
9.23 ชุดวิชา 55324* การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
9.24 ชุดวิชา 55329* นวดแผนไทย 2
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9.25 ชุดวิชา 55330* การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
9.26 ชุดวิชา 55332* เวชกรรมแผนไทย 2
9.27 ชุดวิชา 55334* เภสัชกรรมแผนไทย 2
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิชาเอก 50424

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยไ ด้อ นุญาตให้น กั ศึกษาสาขาวชิ าเศรษฐศาสตร์ห ลักสูตรกอ่ นปี 2546 สามารถลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อก ารสื่อสารเป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาพื้นฐ านทั่วไปได้ (เดิมให้เลือก 1 ชุดว ิชา จาก
ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อก ารสื่อสาร หรือช ุดวิชา 10171 การใช้ภ าษาอังกฤษ)
2. นักศึกษาทจี่ ะหมดอายุส ถานภาพนกั ศึกษาเมือ่ ส นิ้ ป กี ารศกึ ษา 2554 อาจจะขอตอ่ อ ายุส ถานภาพนกั ศึกษา
ได้อ กี 1 ปีก ารศกึ ษา โดยดรู ายละเอียดได้จ ากระเบียบมหาวทิ ยาลยั ฯ ว่าด ว้ ย การตอ่ อ ายุส ถานภาพของนกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

1. นักศึกษาที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา หากลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามหลักสูตรหรือยังสอบไม่ผ่าน
ครบทุกวิชาของหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือ ซึ่งเปิดสอนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา หากวัน - เวลาสอบ
ไม่ต รงกัน
2. แนวทางในการลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าตา่ งๆ โดยทวั่ ไปนนั้ นักศึกษาควรเรียนชดุ ว ชิ าในหมวดวชิ าพนื้ ฐ าน
ทั่วไป และชุดวิชาในหมวดวิชาแกนก่อนแล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
3. นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอก
อาหารโภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดชุดวิชาเทียบแทนชุดวิชาในตาราง
หน้า 17

สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นักศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ แล้ว ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดว ิชาต่อไปนี้เป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี คือ
1.1 ชุดว ิชา  41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
1.2 ชุดว ิชา  41452   สถาบันระหว่างประเทศ
2. ให้ใช้ชุดวิชา 33202 การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ แทนชุดวิชา 81414
หลักการคลังและการงบประมาณ
3. ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2534 เป็นต้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์จะเปิดสอนชุดวิชา 81427 กฎหมาย
อาญาสำ�หรับร ัฐศาสตร์ และ 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็น
ชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะของโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตร์ทั้งสองแขนงวิชา ชุดวิชาดังกล่าวเป็นชุดวิชา
ที่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบรรจุเป็นนายตำ�รวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อทำ�หน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวน หรือจราจร จะต้องศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมตำ�รวจกำ�หนดไว้
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4. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537 เป็นต้นไป กรมการปกครองได้กำ�หนดให้ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์
ทีป่ ระสงค์จ ะสอบแข่งขันเข้าร บั ร าชการในต�ำ แหน่งป ลัดอ �ำ เภอ จะตอ้ งสอบผา่ นวชิ าประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงขอแนะนำ�ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับราชการตำ�แหน่งดังกล่าว
ลงทะเบียนเรียนชดุ วชิ า 81427 กฎหมายอาญาส�ำ หรับร ฐั ศาสตร์ และชดุ วชิ า 81428 กฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา
และพยานหลักฐ านสำ�หรับรัฐศาสตร์ เพื่อให้ม ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำ�หนดไว้
5. ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2546 เป็นต้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดส อนชุดวิชา 80102 หลักพ ื้นฐานทาง
รัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการศึกษาชุดวิชาอื่นๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ต่อไป
6. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเป็นชุดว ิชาเลือกเสรี
7. นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
33433 การพัฒนาองค์การ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเป็นช ุดว ิชาเลือกเสรี
8. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำ�หรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ พ.ศ.
2525 และ พ.ศ. 2530 ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศ าสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคท างรัฐศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 และ
การใช้ช ดุ ว ชิ าแทนกนั ส �ำ หรับห ลักสูตรรฐั ศ าสตรบณ
ั ฑิต แขนงวชิ าความสมั พันธ์ร ะหว่างประเทศและการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ที่จะโอนเข้าห ลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ขอให้นักศึกษาดรู ายละเอียดในตารางหน้า 18

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1. ชุดว ชิ า 93446 การจดั การการผลิตส กุ รและสตั ว์ป กี และชดุ ว ชิ า 93447 การจดั การการผลิตส ตั ว์เคีย้ วเอือ้ ง
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอก การจัดการการผลิตสัตว์เท่านั้น
2. นักศึกษาวิชาเอกการจัดการการผลิตพ ืช 2 ปี ชุดว ิชาที่นักศึกษาต้องเข้าร ับก ารฝึกป ฏิบัตเิสริมท ักษะ ดังนี้
2.1 นักศึกษาตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป (โครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษา
12 ชุดวิชา)  ได้แก่ ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
2.2 นักศึกษาตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป (โครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษา
15 ชุดวิชา) ได้แก่ ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ
การผลิตพืช
3. นักศึกษาในเรือนจำ�  ไม่อนุญาต ให้ลงทะเบียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
กับชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน
4. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เป็นช ุดว ิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ชุดวิชาเชิงป ฏิบัติ ได้แก่
1.1 ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
1.2 ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
1.3 ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
1.5 ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
1.6 ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
1.7 ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1.8 ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
1.9 ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพ ิมพ์
1.10 ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
1.11 ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.12 ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
1.13 ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
2. นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี ตลอดทั้งหลักสูตรต้องเลือกเรียนชุดว ิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิชา จึงจะจบการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์ว ิชาชีพฯ ของทุกสาขาวิชา
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
1. จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนที่จะสำ�เร็จการศึกษา (เหลือชุดวิชาที่จะ
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3 ชุดว ิชา รวมชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพฯ ด้วย)
2. สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพฯ พร้อมกับช ุดว ิชาอื่นๆ โดยไม่จำ�เป็นจ ะต้อง
รอทราบผลการสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาก่อนภาคการศึกษาสุดท้ายแต่อย่างใด
3. ชุดวิชาประสบการณ์ว ิชาชีพฯ เป็นชุดว ิชาที่มกี ารสอบภาคทฤษฎี และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. การลงทะเบียนเรียนถูกต้องตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้
นักศึกษาเข้ารับก ารอบรม ณ วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
แนวทางในการลงทะเบียนเรียน (ดูต ารางแสดงตัวอย่างหน้า 94 ประกอบด้วย)
1. ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ว่าได้ศึกษาและสอบผ่านมาแล้วทั้งหมดซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่จะสามารถลงทะเบียนได้หรือไ ม่
2. สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่
- ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรที่กำ�ลังศ ึกษาอยู่ กำ�หนดให้ศ ึกษาทั้งหมดจำ�นวนกี่ชุดว ิชา
-   ให้นำ�จำ�นวนชุดวิชาที่สอบผ่านไปเทียบกับตารางแสดงตัวอย่าง จำ�นวนชุดวิชาที่สอบผ่านและ
เหลืออ ยูข่ องนกั ศึกษาทมี่ คี ณ
ุ สมบัตลิ งทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ ว่าม คี ณ
ุ สมบัตติ รงหรือค รบถว้ น
จึงจะมสี ิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ
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ตารางแสดงตัวอย่าง จำ�นวนชุดวิชาที่สอบผ่าน ลงทะเบียนเรียน
และเหลืออยู่ของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์ว ิชาชีพฯ
จำ�นวนชุดวิชาที่สอบผ่าน
ตั้งแต่สมัครเป็นนักศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
หรือ
ภาคการศึกษาที่ 2/2559

จำ�นวนชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
หรือ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จำ�นวนชุดวิชา
ที่ยังเหลืออยู่ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
หรือ
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

หลักสูตร 2 ปี
(12 ชุดวิชา)

6 ชุดวิชา
7 ชุดวิชา
8 ชุดวิชา
9 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา

หลักสูตร 2 ปี
เพิ่ม 3 ชุดวิชา
(15 ชุดวิชา)

9 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
11 ชุดวิชา
12 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา

หลักสูตร 2 ปี
เพิ่ม 4 ชุดวิชา
(16 ชุดวิชา)

10 ชุดวิชา
11 ชุดวิชา
12 ชุดวิชา
13 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา

หลักสูตร 3 ปี
(18 ชุดวิชา)

12 ชุดวิชา
13 ชุดวิชา
14 ชุดวิชา
15 ชุดวิชา
16 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

หลักสูตร 3 ปี
และ 4 ปี
(20 ชุดวิชา)

14 ชุดวิชา
15 ชุดวิชา
16 ชุดวิชา
17 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา

หลักสูตร 4  ปี
(23 ชุดวิชา)

17 ชุดวิชา
18 ชุดวิชา
19 ชุดวิชา
20 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา

หลักสูตร 4  ปี
(24 ชุดวิชา)

18 ชุดวิชา
19 ชุดวิชา
20 ชุดวิชา
21 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 หรือ 3 ชุดวิชา
1 หรือ 2 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา
3 หรือ 2 ชุดวิชา
3 หรือ 2 หรือ 1 ชุดวิชา
2 หรือ 1 ชุดวิชา

หลักสูตร
ที่ศึกษา
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
ตามที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้ปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และมีจำ�นวน
นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรดังกล่าวน้อยมาก สาขาวิชาฯ จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหลักสูตรดังกล่าว จำ�นวน 70 ชุดวิชา เป็นชุดวิชาเลือกเสรีตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เป็นกรณีพเิ ศษ และในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ขออนุมตั ิ
ปิดชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำ�นวน 54 ชุดวิชา ยังมีชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดังนี้
ลำ�ดับ

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20101
20201
20203
20401
21324
21421
22222
22242
22321
22322
22434
22449
24402
24403
24404
24405

ชื่อชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การสอนกลุ่มทักษะ 2 : คณิตศาสตร์
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การอ่านภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ 2 : วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
การเขียนภาษาอังกฤษ
จริยศึกษา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของแต่ละสาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่
เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดว ิชาที่มลี ักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาวิชาซํ้าซ้อนกับช ุดวิชาบังคับอื่นในหลักสูตร
ค. ชุดวิชาทมี่ ีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ตามลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้

ตารางชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
สาขาวิชา

1. สาขาวิชาต่อไปนี้
1.1 ศิลปศาสตร์
1.2 นิเทศศาสตร์
1.3 ศึกษาศาสตร์
1.4 วิทยาการจัดการ
1.5 นิติศาสตร์
1.6 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
1.7 เศรษฐศาสตร์
1.8 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
1.9 รัฐศาสตร์
1.10 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
1.11 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แขนงวิชา/วิชาเอก

ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ทุกวิชาเอก

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริหาร
ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพ
ในประชาคมอาเซียน
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�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา

แขนงวิชา/วิชาเอก
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26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องต้น
27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ่ ชุมชน
35. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
36. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
37. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม
38. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
39. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
40. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
41. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
42. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
43. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
44. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
45. ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
46. ชุดวิชา 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1
47. ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2
48. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
49. ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
50. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
51. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
52. ชุดวิชา 55320 ร่างกายมนุษย์
53. ชุดวิชา 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
54. ชุดวิชา 55322* ร่างกายมนุษย์
55. ชุดวิชา 55325* นวดแผนไทย 1
56. ชุดวิชา 55327* ผดุงครรภ์แผนไทย
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57.
58.
59.
60.

ชุดวิชา 55328*
ชุดวิชา 55331*
ชุดวิชา 55333*
ชุดวิชา 55324*

61. ชุดวิชา 55329*
62. ชุดวิชา 55330*
63. ชุดวิชา 55332*
64. ชุดวิชา 55334*
65. ชุดวิชา 71304
66. ชุดวิชา 91458
67. ชุดวิชา 93446
				
68. ชุดวิชา 93447
69. ชุดวิชา 93455
70. ชุดวิชา 93460
71. ชุดวิชา 96408
72. ชุดวิชา 96413
73. ชุดวิชา 96414
74. ชุดวิชา 97216
75. ชุดวิชา 97315
76. ชุดวิชา 97316
77.
78.
79.
80.
81.

ชุดวิชา 97318
ชุดวิชา 97403
ชุดวิชา 97406
ชุดวิชา 97431
ชุดวิชา 99311

82. ชุดวิชา 99412
83. ชุดวิชา 99413
ศิลปศาสตร์

เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์
และเภสัชกรรมแผนไทย
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปีก
(มี ฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เทคนิคหลังพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
3. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา

แขนงวิชา/วิชาเอก
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นิเทศศาสตร์

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
3. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ศึกษาศาสตร์

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
3. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

วิทยาการจัดการ

หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต

1.
2.
3.
4.
5.

ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ทุกวิชาเอก)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
ชุดวิชา 32204 การบัญชีขั้นต้น
ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(ทุกวิชาเอก)

1.
2.
3.
4.
5.

ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
ชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
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นิติศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์

ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 40103 กฎหมายเกษตร
ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชา 52204 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
ชุดวิชา 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว
8. ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
9. ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
แขนงวิชา
2. ชุดวิชา 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 2 ปี
สำ�หรับผู้สำ�เร็จ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร
ปีการศึกษา 2550
เป็นต้นไป
เศรษฐศาสตร์

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
3. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

มนุษยนิเวศศาสตร์

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา

แขนงวิชา/วิชาเอก
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ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

รัฐศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
3. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชุดวิชา 33304 ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ชุดวิชา 33423 การบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น
และชนบท
6. ชุดวิชา 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
7. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
แขนงวิชาการเกษตร
2. ชุดวิชา 93462 การจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปี
วิชาเอกการจัดการ
การผลิตสัตว์ สำ�หรับ
3. ชุดวิชา 93463 การจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
นักศึกษาโครงสร้าง
หลักสูตรก่อนปีการศึกษา
2555
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1. ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ 1 (จำ�นวน 83 ชุดวิชา)
2. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
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การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำ�นักทะเบียนและวัดผล ได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง
เป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ให้กบั นักศึกษาทีพ่ ร้อมจะสอบในชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน โดยไม่ตอ้ ง
รอสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา รูปแบบการสอบนีเ้ รียกว่า การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือ Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 จนถึงภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2558 เปิดสอบมาแล้ว 24 ชุดวิชา
นักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจําภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบผลการ
สอบของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ (สําหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว) นักศึกษาที่สอบผ่าน
ในระบบ Walk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจําภาคอีก แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam
สามารถเข้าสอบไล่ประจําภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบ 24 ชุดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

10103
10111
10121
10131
10141
10151
10161
13413
20301
30210
30211
32206
40101
53202
54102
54112
54114
60120
71201

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงานและหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การสาธารณสุขทั่วไป
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
20.
21.
22.
23.
24.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

80204
81417
81427
90303
96102
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เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
พืชเศรษฐกิจ
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆ เพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th
*ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนชุดวิชาเปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานัน้ แต่ละชุดวิชาเลือกสอบ
ได้ 1 คาบ

วิธีการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ มสธ. แล้วคลิกที่เมนู สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam)

ค่าธรรมเนียมสอบ

ชุดวิชาละ 300 บาท ชำ�ระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคต้น ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม
ภาคปลาย ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ

ภาคต้น เสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม
ภาคปลาย เสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน
สอบวันละ 2 คาบ คาบแรกเวลา 9.00 - 12.00 น. คาบที่สองเวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 - 8 ชั้นลอย และชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช
ลำ�ปาง อุบลราชธานี สุโขทัย ยะลา และนครนายก

104

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’
¬π‡√’ก¬ษา
πªï°“√»÷
°…“ 2553
คู่มือการลงทะเบี§àยŸ¡นเรี
ยน ปีการศึ
2560
105 59

À¡«¥ 1
°“√®—¥°“√»÷°…“
¢âÕ 7 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥√–∫∫°“√»÷°…“‡ªìπ√–∫∫∑«‘¿“§ ‚¥¬·∫àßªï°“√»÷°…“ÕÕ°‡ªìπ Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ´÷Ëß
¡’√–¬–‡«≈“‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 —ª¥“Àå §◊Õ ¿“§µâπ·≈–¿“§ª≈“¬ ·≈–Õ“®®—¥¿“§æ‘‡»… ´÷Ëß¡’√–¬–‡«≈“‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 6
—ª¥“Àå µàÕ®“°¿“§ª≈“¬Õ’°Àπ÷Ëß¿“§°Á‰¥â
„π°√≥’∑’ËÀ≈—° Ÿµ√„¥¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ¿“§°“√»÷°…“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√π—Èπ·µ°µà“ß®“°
∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â ∑—Èßπ’Èµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 8 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷°…“∑“ß‰°≈‚¥¬°”Àπ¥ “√–∑“ß«‘™“°“√ºà“π Õ◊Ë °“√ Õπ∑“ß‰ª√…≥’¬å
«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß «‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ«‘∏’°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß ‚¥¬‰¡à‡¢â“ÀâÕß‡√’¬πµ“¡
ª°µ‘·≈–Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ Õπ∑∫∑«π‡ªìπ§√—Èß§√“« ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√∫√‘°“√∑“ß«‘™“°“√·°àπ—°»÷°…“ ‚¥¬¡’»Ÿπ¬å∫√‘°“√
°“√»÷°…“ª√–®”¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“ª√–®”∑âÕß∂‘Ëπ‰«â„Àâ∫√‘°“√°“√»÷°…“
¢âÕ 9 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’‡ªìπ ÕßÀ≈—° Ÿµ√§◊Õ
(1) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
(2) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß
„π°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®„ÀâÕπÿª√‘≠≠“À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√·°àπ—°»÷°…“∑’Ë Õ∫ºà“π
µ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√
¢âÕ 10 π—°»÷°…“„πÀ≈—° µŸ √√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’„Àâ¡√’ –¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“ 4 ªï ·≈–„Àâ¡‡’ «≈“°“√»÷°…“∑—ßÈ À¡¥ ‰¡à‡°‘π
3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ®÷ß®–¬◊Ëπ§”¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“
µ“¡À≈—° Ÿµ√
¢âÕ 11 π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß „Àâ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®÷ß®–¬◊Ëπ§”¢Õ ”‡√Á®°“√
»÷°…“µ“¡À≈—° Ÿµ√
(1) π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß 3 ªï ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“ 3 ªï ·≈–„Àâ¡’‡«≈“°“√»÷°…“
∑—ÈßÀ¡¥‰¡à‡°‘π 3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘
(2) π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß 2 ªï ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“ 2 ªï ·≈–„Àâ¡’‡«≈“°“√»÷°…“
∑—ÈßÀ¡¥‰¡à‡°‘π 3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘
¢âÕ 12 π—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ‚Õπ™ÿ¥«‘™“À√◊Õ ¡—§√‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√∑’ËµâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
™ÿ¥«‘™“∫“ß™ÿ¥«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°À≈—° Ÿµ√ª°µ‘ À√◊Õ ¡—§√‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ™ÿ¥«‘™“∫“ß™ÿ¥«‘™“„Àâπ—Èπ
¡’‡«≈“°“√»÷°…“¥—ßπ’È
(1) π—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ ¡—§√‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ™ÿ¥«‘™“
∫“ß™ÿ¥«‘™“„Àâ¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–»÷°…“‰¡à‡°‘π 3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ¿“§°“√»÷°…“
ª°µ‘
(2) π—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–»÷°…“‰¡à‡°‘π 3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß
≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘
(3) π—°»÷°…“ ¡—§√‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“∑’ËµâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°À≈—° Ÿµ√ª°µ‘
´÷ßË ∑”„Àâ®”π«π™ÿ¥«‘™“∑’µË Õâ ß»÷°…“∑—ßÈ À¡¥‡°‘π°«à“®”π«π∑’ÀË ≈—° µŸ √°”Àπ¥‰«â ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‡æ‘¡Ë ‡«≈“„π°“√»÷°…“®“°∑’°Ë ”Àπ¥„π
¢âÕ 10 ·≈–¢âÕ 11 „ÀâÕ’° 1 ªï°“√»÷°…“

§àŸ¡◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªï°“√»÷°…“ 2553
60 106
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

¢âÕ 13 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥ß“π√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’‡ªìπ™ÿ¥ ‡√’¬°«à“ ™ÿ¥«‘™“ ·µà≈–™ÿ¥«‘™“¡’§à“ 6 Àπà«¬°‘µ ·≈–
π—°»÷°…“µâÕß»÷°…“√“¬«‘™“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 20 ™ÿ¥«‘™“ µ“¡À≈—° Ÿµ√ “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“
(2) À≈—° µŸ √√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’µÕà ‡π◊ÕË ß ´÷ßË π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“‰¡àπÕâ ¬°«à“ 12 ™ÿ¥«‘™“ µ“¡À≈—° µŸ √ “¢“
«‘™“∑’Ë»÷°…“
„π°√≥’∑’ËÀ≈—° Ÿµ√„¥¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ°“√®—¥ß“π√“¬«‘™“„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“„Àâ¡’§à“
Àπà«¬°‘µ·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â ∑—Èßπ’Èµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

À¡«¥ 2
°“√√—∫‡¢â“»÷°…“·≈– ∂“π¿“æ¢Õßπ—°»÷°…“
¢âÕ 14 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®™—Èπª√–‚¬§¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß
(2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®™—Èπª√–‚¬§¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß ·≈–
ª√–°Õ∫Õ“™’æ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 ªïÀ≈—ß®“°®∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ À√◊Õ¡’Õ“¬ÿ‰¡àπâÕ¬°«à“ 25 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„π«—π‡ªî¥¿“§°“√
»÷°…“∑’Ë ¡—§√ À√◊Õºà“π°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß
(3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®Õπÿª√‘≠≠“ À√◊Õª√‘≠≠“™—Èπ„¥™—ÈπÀπ÷Ëß À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë ¿“
¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß
(4) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“®“°°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ À√◊ÕºŸâ∑’Ë»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫‚Õπº≈
°“√»÷°…“´÷Ëß ¿“«‘™“°“√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ√—∫‡¢â“»÷°…“‰¥â
¢âÕ 15 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ 14 µâÕß‰¡à‡ªìπ‚√§∑’Ë‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√»÷°…“ À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°∂Õπ
∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡π◊ËÕß®“°§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
∫ÿ§§≈´÷Ëß‡§¬∂Ÿ°∂Õπ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬À“°°“√°√–∑”
π—Èπ‰¥â°√–∑”‚¥¬¡‘‰¥â¡’‡®µπ“°√–∑”§«“¡º‘¥ À√◊Õ°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑ ·≈–≈ÿ·°à‚∑…„π°“√°√–∑” ®–°≈—∫‡¢â“»÷°…“„À¡à‰¥âÀ“°
¿“«‘™“°“√‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ‡¢â“»÷°…“ ∑—Èßπ’È‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ 5 ªï π—∫µ—Èß·µà«—πª√–°“»∂Õπ ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“
¢âÕ 16 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–√—∫ºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ 14 ·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¢âÕ 15 ‡¢â“»÷°…“‚¥¬‰¡à¡’°“√ Õ∫
§—¥‡≈◊Õ°
¢âÕ 17 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“ “¡“√∂ ¡—§√‡ªìππ—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’‰¥â‡æ’¬ßÀ≈—° Ÿµ√‡¥’¬« ·≈–„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
√–‡∫’¬∫°“√ ¡—§√‡ªìππ—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬®–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê ‰ª
¢âÕ 18 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“®–¡’ ∂“π¿“æ‡ªìππ—°»÷°…“°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬πºŸâπ—Èπ‡ªìππ—°»÷°…“·≈â« µ“¡
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥·≈–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê ‰ª
¢âÕ 19 ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ‘Èπ ÿ¥≈ß¥â«¬‡Àµÿ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) µ“¬
(2) ≈“ÕÕ°
(3) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ 14 À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¢âÕ 15
(4) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–¡’‚∑…∂÷ß¢—Èπ„Àâæâπ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“
(5) ‰¡à≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
·≈–‰¡à™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“
∂“π¿“æπ—°»÷°…“

◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’
¬π‡√’ก¬ษา
πªï°“√»÷
°…“ 2553
คู่มือการลงทะเบี§àยŸ¡นเรี
ยน ปีการศึ
2560
107 61

(6) ‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„ÀâµàÕ
Õ“¬ÿ ∂“π¿“æπ—°»÷°…“
(7) ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘ª√‘≠≠“À√◊ÕÕπÿª√‘≠≠“®“° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â« ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ
‡¢â“»÷°…“µàÕ
(8) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–¡’‚∑…∂÷ß¢—Èπ„ÀâÕÕ°
(9) ª≈Õ¡·ª≈ß‡Õ° “√∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°∞“πµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 20 ‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬πºŸâ„¥‡ªìππ—°»÷°…“·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–°“√¡’≈—°…≥–
µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâπ—Èπ„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀπ÷Ëßªï π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫ºŸâπ—Èπ‡¢â“»÷°…“‚¥¬„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∑”Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘
·≈–°“√¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È
„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ‰¡àÕ“®µ√«® Õ∫„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß‰¥â„Àâ‡ πÕµàÕÕ∏‘°“√∫¥’‡æ◊ËÕ
¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥â‡ªìπ§√“«Ê ‰ª §√“«≈–‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ
§ÿ≥ ¡∫—µ‘ °“√¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ °“√‰¥â¡“´÷Ëß§≥–°√√¡°“√ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√µ√«® Õ∫ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 21 π—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡«‘π—¬π—°»÷°…“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
‚∑…∑“ß«‘π—¬∑’Ë®–≈ß ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√„π°“√æ‘®“√≥“≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 22 ∂“π¿“æ¢Õßπ—°»÷°…“„π·µà≈–™—Èπªï„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È
(1) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âπâÕ¬°«à“ 6 ™ÿ¥«‘™“ „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1
(2) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âµß—È ·µà 6 ™ÿ¥«‘™“¢÷πÈ ‰ª ·µàπÕâ ¬°«à“ 12 ™ÿ¥«‘™“ „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—πÈ ªï∑’Ë 2
(3) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âµß—È ·µà 12 ™ÿ¥«‘™“¢÷πÈ ‰ª ·µàπÕâ ¬°«à“ 18 ™ÿ¥«‘™“ „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—πÈ ªï∑’Ë 3
(4) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âµ—Èß·µà 18 ™ÿ¥«‘™“¢÷Èπ‰ª „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 4

À¡«¥ 3
°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
¢âÕ 23 π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π·µà≈–¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ™ÿ¥«‘™“ ·µà‰¡à‡°‘π 3 ™ÿ¥«‘™“ ®π°«à“
®–§√∫®”π«π™ÿ¥«‘™“µ“¡À≈—° Ÿµ√„π “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“
¢âÕ 24 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâπ—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥
„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™â“°«à“°”Àπ¥‰¥â‚¥¬‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡‡æ‘Ë¡ ∑—Èßπ’ÈµâÕß°àÕπ«—π Õ∫‰≈àª√–®”¿“§°“√»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ
π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ·≈–ª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ À“°®–
√—°…“ ∂“π¿“æπ—°»÷°…“‰«â„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 25 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥‡ªìπ§√—Èß·√°µâÕß™”√–§à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“¢Õß™ÿ¥«‘™“π—Èπµ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥
æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
¢âÕ 26 π—°»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ„π “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“‰¥â ‡¡◊ËÕ‡À≈◊Õ«‘™“∑’Ë®–µâÕß»÷°…“
‰¡à‡°‘π 3 ™ÿ¥«‘™“ ÿ¥∑â“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√

§àŸ¡◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’
¬πªï°“√»÷°…“
2553
62 108
คู่ม¬ือπ‡√’การลงทะเบี
ยนเรี
ยน ปีการศึกษา 2560

¢âÕ 27 π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π™ÿ¥«‘™“„¥„π°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È À“°ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π
Õ∫´àÕ¡ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‰¥â¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 28 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬
°”Àπ¥ ·≈–‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„¥·≈â«®”π«π™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“π—ÈπµâÕß‰¡à‡°‘π®”π«π 3 ™ÿ¥«‘™“
¢âÕ 29 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–∂Õπ™ÿ¥«‘™“„¥ ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈â«„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß
¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“π—ÈπµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“∂Õπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡à§◊π§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ„Àâ·°àπ—°»÷°…“
¢âÕ 30 „π°√≥’∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»‰¡à‡ªî¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“„¥ ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ëπ—°»÷°…“
≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“π—°»÷°…“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬®–§◊π§à“≈ß∑–‡∫’¬π™ÿ¥«‘™“π—Èπ
„Àâ·°àπ—°»÷°…“
¢âÕ 31 π—°»÷°…“´÷Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß≈“æ—°°“√»÷°…“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π‡«≈“∑’Ë
¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‚¥¬„Àâ∂Õ◊ «à“√–¬–‡«≈“∑’≈Ë “æ—°°“√»÷°…“ ∂◊Õ‡ªìπ «à πÀπ÷ßË ¢Õß√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“µ“¡À≈—° µŸ √
π—°»÷°…“®–≈“æ—°°“√»÷°…“‰¥â§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘µ‘¥µàÕ°—π ·µà„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß
≈“æ—°°“√»÷°…“¡“°°«à“ Õß¿“§°“√»÷°…“µ‘¥µàÕ°—π „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘‡ªìπ§√“«Ê ‰ª
„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“´÷Ëßª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â« °“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°µâÕß°√–∑”¿“¬„π
°”Àπ¥‡«≈“¢Õß°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â«¥â«¬ §”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â
¬◊ËπÀ≈—ß°”Àπ¥‡«≈“¢Õß°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ„Àâ∂◊Õ«à“§”√âÕßπ—Èπµ°‰ª
π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥‰«â·≈â«·≈–¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“¡“°°«à“Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ „Àâ∂◊Õ«à“°“√
≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§π—Èπ‡ªìπ°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª‡ªìπ°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ ·≈–„Àâ
π”§«“¡„π«√√§ “¡¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
π—°»÷°…“∑’‰Ë ¥â√∫— Õπÿ¡µ— „‘ Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ ®–µâÕß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ÕË √—°…“ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“∑ÿ°¿“§
°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ®–∂Ÿ°∂Õπ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“
π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕ®–°≈—∫‡¢â“»÷°…“µàÕ„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª„Àâ· ¥ß§«“¡ª√– ß§å
‚¥¬°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ
¢âÕ 32 °“√≈ß∑–‡∫’¬π °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ®–¡’º≈ ¡∫Ÿ√≥å°ÁµàÕ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°
¡À“«‘∑¬“≈—¬
°“√≈ß∑–‡∫’¬π °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ ®–µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡Õ—µ√“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»
°”Àπ¥
¢âÕ 33 °“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„πÀ¡«¥π’È „Àâ‡ªìπµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»
°”Àπ¥„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê ‰ª

◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªï°“√»÷°…“ 2553
คู่มือการลงทะเบี§àยŸ¡นเรี
ยน ปีการศึกษา 2560
109 63

À¡«¥ 4
°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“
¢âÕ 34 „Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“∑ÿ°™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‰«â·µà≈–¿“§°“√»÷°…“·≈–„™â«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π
º≈°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È
(1) °“√„Àâ§–·ππ°‘®°√√¡À√◊Õ°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
(2) °“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“
(3) °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡«‘™“™’æµ“¡∑’Ë “¢“«‘™“µà“ßÊ ®–°”Àπ¥„π™à«ß°àÕπ ”‡√Á®°“√»÷°…“
¢âÕ 35 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“„Àâ “¢“«‘™“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥«à“™ÿ¥«‘™“„¥‡ªìπ™ÿ¥«‘™“‡™‘ß∑ƒ…Æ’À√◊Õ™ÿ¥
«‘™“„¥‡ªìπ™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®°”Àπ¥‡°≥±å°“√„Àâ§–·ππ ”À√—∫°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘·≈–°“√ Õ∫‰≈àª√–®”¿“§°“√
»÷°…“µ“¡≈—°…≥–¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“∑’Ë “¢“«‘™“√—∫º‘¥™Õ∫ ·µàµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥ —¥ à«π
‚¥¬ ¿“«‘™“°“√ ∑—Èßπ’Èµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
„π°√≥’∑’Ë “¢“«‘™“„¥‡ÀÁπ«à“™ÿ¥«‘™“∑’Ë “¢“«‘™“√—∫º‘¥™Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß°”Àπ¥‡°≥±å°“√„Àâ§–·ππ·µ°µà“ß
®“°À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ πÕµàÕ ¿“«‘™“°“√‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡ªìπ√“¬™ÿ¥«‘™“‰ª
ª√–‡¿∑¢â Õ Õ∫ ·≈–®”π«π¢â Õ Õ∫¢Õß·µà ≈ –™ÿ ¥ «‘ ™ “„π°“√ Õ∫‰≈à ª √–®”¿“§°“√»÷ ° …“„Àâ ‡ ªì π‰ªµ“¡∑’Ë
¿“«‘™“°“√°”Àπ¥
¢âÕ 36 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“‡™‘ß∑ƒ…Æ’∑’Ë¡’§–·ππ°‘®°√√¡À√◊Õ§–·ππΩñ°ªØ‘∫—µ‘À“°π—°»÷°…“ Õ∫‰≈à
‰¡àºà“π„Àâπ”§–·ππ°‘®°√√¡À√◊Õ§–·ππΩñ°ªØ‘∫—µ‘¥—ß°≈à“«‰ª√«¡°—∫§–·ππ„π°“√ Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ
À“° Õ∫´àÕ¡‰¡àºà“πÕ’°„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à ·≈–∑”°‘®°√√¡À√◊ÕΩñ°ªØ‘∫—µ‘∑”„À¡à
¢âÕ 37 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) °“√µ—¥ π‘ º≈°“√ Õ∫ π—°»÷°…“®–µâÕß Õ∫ºà“π∑—ßÈ ¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§ªØ‘∫µ— ‘ °“√„Àâ≈”¥—∫¢—πÈ º≈°“√ Õ∫
æ‘®“√≥“®“°§–·ππ¢Õß¿“§∑ƒ…Æ’√«¡°—∫¿“§ªØ‘∫—µ‘
(2) °√≥’ Õ∫‰≈à¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“π·µà Õ∫ºà“π‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡·≈–‡¢â“ Õ∫
´àÕ¡‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’ ‰¡àµÕâ ß Õ∫¿“§ªØ‘∫µ— ‘ ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àº“à πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’„È À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”„π¿“§∑’Ë Õ∫‰¡àº“à π “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’‡Ë ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’·µà
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ®π°«à“®– Õ∫ºà“π
(3) °√≥’ Õ∫‰≈àºà“π‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’·µà Õ∫‰¡àºà“π¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡·≈–‡¢â“ Õ∫´àÕ¡
‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§∑ƒ…Æ’ ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§ªØ‘∫—µ‘‰¡àºà“πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È” “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
®π°«à“®– Õ∫ºà“π
∑—Èßπ’È°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡ (2) ·≈– (3) À“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿß™ÿ¥«‘™“π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à ·≈– Õ∫
∑—Èß∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—µ‘
¢âÕ 38 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) °“√µ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫„Àâ∂◊Õ§–·ππ√«¡¢Õß∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§ªØ‘∫—µ‘
(2) °√≥’ Õ∫‰≈à¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“π·µà Õ∫ºà“π‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡·≈–‡¢â“ Õ∫´àÕ¡
‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§ªØ‘∫—µ‘ ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”„π¿“§∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’
·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ®π°«à“®– Õ∫ºà“π
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(3) °√≥’ Õ∫‰≈àºà“π‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’·µà Õ∫‰¡àºà“π¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡·≈–‡¢â“ Õ∫´àÕ¡
‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§∑ƒ…Æ’ ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§ªØ‘∫—µ‘‰¡àºà“πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”„π¿“§∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘·µà
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ®π°«à“®– Õ∫ºà“π
∑—Èßπ’ÈÀ“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿß™ÿ¥«‘™“π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à·≈– Õ∫∑—Èß∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—µ‘
¢âÕ 39 °“√ª√–‡¡‘πº≈¢Õß§–·ππ„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬
°”Àπ¥
¢âÕ 40 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“„™â√–∫∫°“√„Àâ≈”¥—∫¢—Èπ§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“¥—ßπ’È
≈”¥—∫¢—Èπ
§«“¡À¡“¬
H
‡°’¬√µ‘π‘¬¡ (Honor)
S
ºà“π
(Satisfactory)
U
‰¡àºà“π
(Unsatisfactory)
I
‰¡à ¡∫Ÿ√≥å (Incomplete)
¢âÕ 41 π—°»÷°…“®–‰¥â√—∫≈”¥—∫¢—Èπ I „π·µà≈–™ÿ¥«‘™“ „π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) π—°»÷°…“‰¡à‰¥â‡¢â“ Õ∫‰≈à™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡ªìπ§√—Èß·√°
(2) π—°»÷°…“‰¥â§–·ππΩñ°ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ§–·ππ°“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡«‘™“™’æµ“¡À≈—° Ÿµ√‰¡à‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å
„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
°√≥’µ“¡ (1) ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥â‡¢â“ Õ∫´àÕ¡·≈– Õ∫ºà“π°Á®–‰¥â≈”¥—∫§–·ππµ“¡º≈°“√ Õ∫´àÕ¡ ‚¥¬‰¡à ¡’
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ * ∑’Ë· ¥ß«à“‡ªìπ≈”¥—∫¢—Èπ®“°°“√ Õ∫´àÕ¡ ·µà∂â“π—°»÷°…“‰¡à‰¥â‡¢â“ Õ∫´àÕ¡≈”¥—∫¢—Èπ I ®–∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ U
‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘
¢âÕ 42 °“√π—∫™ÿ¥«‘™“ – ¡¢Õßπ—°»÷°…“‡æ◊ËÕ„Àâ§√∫À≈—° Ÿµ√„Àâπ—∫‡©æ“–™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“ Õ∫‰¥â≈”¥—∫¢—Èπ H ·≈–
S ‡∑à“π—Èπ
„π°√≥’∑π’Ë °— »÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥∑’√Ë –∫ÿ‰«â«“à ‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’‡Ë ∑’¬∫‡∑à“™ÿ¥«‘™“Õ◊πË ∑’‡Ë √’¬π¡“·≈â«À√◊Õ ∑’°Ë ”≈—ß‡√’¬πÕ¬Ÿà
°“√π—∫™ÿ¥«‘™“ – ¡ „Àâπ—∫™ÿ¥«‘™“„¥™ÿ¥«‘™“Àπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ
¢âÕ 43 ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥·≈â« ·≈– Õ∫‰¡àºà“π¡“°°«à“Àπ÷Ëß§√—Èß „Àâπ—∫™ÿ¥«‘™“ – ¡„π™ÿ¥«‘™“
π—Èπ‡©æ“–§√—Èß ÿ¥∑â“¬‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ‚¥¬„Àâ¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ * °”°—∫∑’Ë≈”¥—∫¢—Èπº≈°“√ Õ∫
¢âÕ 44 π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰¡àº“à π„π™ÿ¥«‘™“∫—ß§—∫ ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“π—πÈ ´È”®π°«à“®– Õ∫‰¥â·µà∂“â À“°π—°»÷°…“
∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π„π™ÿ¥«‘™“‡≈◊Õ° ®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“™ÿ¥π—Èπ´È”Õ’°À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π™ÿ¥«‘™“‡≈◊Õ°™ÿ¥«‘™“Õ◊πË ·∑π°Á‰¥â
¢âÕ 45 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∫—π∑÷°·≈–√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“„π√–À«à“ß°“√»÷°…“µ“¡≈”¥—∫¢—Èπ§–·ππ∑’Ë‰¥â√—∫„π∑ÿ°™ÿ¥«‘™“
¢âÕ 46 π—°»÷°…“®–µâÕßªØ‘∫µ— µ‘ “¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√ Õ∫‰≈à ´÷ßË ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê ‰ª

◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªï°“√»÷°…“ 2553
คู่มือการลงทะเบี§àยŸ¡นเรี
ยน ปีการศึกษา 2560
111 65

À¡«¥ 5
°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å
¢âÕ 47 „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¢÷Èπ§≥–Àπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åé
´÷ËßÕ∏‘°“√∫¥’·µàßµ—Èß ª√–°Õ∫¥â«¬√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬§πÀπ÷Ëß ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√Õ◊Ëπ´÷Ëß
·µàßµ—Èß®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¿“¬„πÀ√◊Õ¿“¬πÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ’°®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 §π ·µà‰¡à‡°‘π 9 §π
„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∑–‡∫’¬π·≈–«—¥º≈ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–Õ“®·µàßµ—Èß‡®â“Àπâ“∑’Ë„π ”π—°∑–‡∫’¬π·≈–
«—¥º≈Õ’°®”π«π‰¡à‡°‘π 2 §π „Àâ∑”Àπâ“∑’ËºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√°Á‰¥â
§ÿ≥ ¡∫—µ‘ °“√¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√·µàßµ—Èß «‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
√–‡∫’¬∫∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 48 „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È
(1) ‡ πÕ·π–µàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫
ª√– ∫°“√≥å√«¡∑—Èß°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
(2) æ‘®“√≥“°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâª√– ß§å®–¢Õ‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫
ª√– ∫°“√≥åµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È
(3) æ‘®“√≥“‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫ ·≈–ºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
(4) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å„π·µà≈– “¢“«‘™“
(5) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
¢âÕ 49 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å¢Õ‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È
“¡“√∂¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕ
¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥âµ—Èß·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë‡¢â“»÷°…“‡ªìπµâπ‰ª ·≈–®–µâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫
ª√– ∫°“√≥åµ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 50 °“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑ §◊Õ
(1) °“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“¢ÕßºŸâ»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷°…“ ‡ªìπ°“√π”√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â»÷°…“®“°
∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊ËπÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
(2) °“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“ À√◊Õß“π À√◊Õª√– ∫°“√≥å‡ªìπß“π√“¬«‘™“¢ÕßºŸ»â °÷ …“πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“ ‡ªìπ°“√
π”ß“πÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸ»â °÷ …“πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“¡“‡∑’¬∫‡ªìπß“π√“¬«‘™“‡¢â“ ÀŸà ≈—° µŸ √„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
(3) °“√‡∑’¬∫ß“πÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å‡ªìπß“π√“¬«‘™“¢ÕßºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ‡ªìπ°“√π”ß“π À√◊Õ
ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬À√◊Õ»÷°…“¥â«¬µπ‡Õßµ“¡§«“¡ π„® »—°¬¿“æ §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–‚Õ°“ ‚¥¬»÷°…“®“°
∫ÿ§§≈ ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π —ß§¡ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ◊ËÕÀ√◊Õ·À≈àß§«“¡√ŸâÕ◊ËπÊ ¡“‡∑’¬∫‡ªìπß“π√“¬«‘™“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫
ª√‘≠≠“µ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 51 √“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡√“¬«‘™“∑’Ëπ”¡“¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“¢Õßπ—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“·≈â«
·≈–‰¥â¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“µ“¡¢âÕ 50 (1) µâÕß¡’≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) ‡ªìπß“π√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß
(2) ‡π◊È Õ À“¢Õß√“¬«‘ ™ “À√◊ Õ °≈ÿà ¡ «‘ ™ “π—È π µâ Õ ß¡’ ‡ π◊È Õ À“ “√–§√Õ∫§≈ÿ ¡ À√◊ Õ µ√ß°— ∫ ‡π◊È Õ À“¢Õß™ÿ ¥ «‘ ™ “„π
À≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’∑’Ëπ—°»÷°…“ºŸâπ—Èπ‡¢â“»÷°…“ ‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë ¢Õß™ÿ¥«‘™“∑’Ë¢Õ‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“¢Õß√“¬«‘™“À√◊Õ
°≈ÿà¡«‘™“π—Èπ µâÕß‰¥â≈”¥—∫¢—Èπ‰¡àµË”°«à“µ—«Õ—°…√ C À√◊Õ¡’·µâ¡™à«ß√–¥—∫§–·ππ‰¡àµË”°«à“ 2.00 À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

§àŸ¡◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’
¬πªï°“√»÷°ย…“นเรี
2553
66 112
คู่มือ¬π‡√’
การลงทะเบี
ยน ปีการศึกษา 2560

¢âÕ 52 °“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡«‘™“„Àâ‡∑’¬∫‰¥â‰¡à‡°‘π “¡„π ’Ë¢Õß™ÿ¥«‘™“µ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë¢Õ‡∑’¬∫ ·≈–‡¡◊ËÕ
‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“ π—°»÷°…“®–µâÕß¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ Àπ÷Ëßªï°“√»÷°…“
ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡ß“π√“¬«‘™“∑’Ë‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“°—∫™ÿ¥«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√·≈â«π—Èπ®–‰¡àπ”¡“√«¡§”π«≥·µâ¡√–¥—∫
§–·ππ‡©≈’Ë¬¢Õß°“√»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√
¢âÕ 53 √“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿ¡à √“¬«‘™“∑’πË ”¡“¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“¢Õßπ—°»÷°…“´÷ßË ‰¥â√∫— °“√¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“·≈â« ·≈–
‰¥â¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“µ“¡¢âÕ 50 (2) µâÕß¡’≈—°…≥–µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫
ª√– ∫°“√≥åª√–°“»°”Àπ¥
¢âÕ 54 ß“πÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬´÷Ëß¬◊Ëπ§”¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“
µ“¡¢âÕ 50 (2) À√◊Õ¢âÕ 50 (3) µâÕß¡’≈—°…≥–µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å
¢âÕ 55 „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπ„π
·µà≈– “¢“«‘™“ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“À√◊Õ°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‡ªìπß“π√“¬«‘™“„π™ÿ¥«‘™“¢Õß “¢“«‘™“¿“¬„π√–¬–
‡«≈“Õ—π ¡§«√ ·≈–π”‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–ºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®æ‘®“√≥“∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿ‡â π◊ÕÈ À“ “√–∑’πË ”¡“‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“®“°°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬¥â«¬«‘∏µ’ “à ßÊ
µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‡ÀÁπ ¡§«√ ‡™àπ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π —¡¿“…≥å Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
À√◊Õæ‘®“√≥“·øÑ¡ – ¡º≈ß“π
„π°√≥’ ∑’Ë¡’ ‡Àµÿ®”‡ªìπ‡√à ß¥à«πÀ√◊Õ¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’ ¬∫º≈°“√»÷ °…“·≈–‡∑’ ¬∫
ª√– ∫°“√≥åÕ“®¥”‡π‘π°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‚¥¬‰¡àµâÕß√Õº≈°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°Á‰¥â

À¡«¥ 6
°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“
*¢âÕ 56 °“√‚Õπº≈°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπ°“√π”™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â Õ∫ºà“π·≈â«À≈—° Ÿµ√
„¥À≈—° Ÿµ√Àπ÷Ëß¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—Èß„π√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õπÿª√‘≠≠“ ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ À√◊Õ„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß°«à“
ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ —¡ƒ∑∏‘∫—µ√µ“¡‚§√ß°“√ —¡ƒ∑∏‘∫—µ√ ¡“„™â·≈–„Àâ‚Õπ‰¥â∑ÿ°™ÿ¥«‘™“∑’Ëª√“°Ø„πÀ≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’∑’Ë‡¢â“
»÷°…“„À¡à
„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“„π°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“µ“¡§«“¡„πÀ¡«¥π’È „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–
‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

À¡“¬‡Àµÿ *·°â‰¢‚¥¬¢âÕ∫—ß§—∫ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’ (©∫—∫∑’Ë 2) æ.». 2548

◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªï°“√»÷°…“ 2553
คู่มือการลงทะเบี§àยŸ¡นเรี
ยน ปีการศึกษา 2560
113 67

À¡«¥ 7
°“√¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“ ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°
¢âÕ 57 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–¢Õ¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° “¡“√∂°√–∑”‰¥â ¥—ßπ’È
(1) ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘
(2) ®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 «—π °àÕπ«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ëª√– ß§å®–¬â“¬
—ß°—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°
(3) °“√¬â“¬ ß— °—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’¬Ë π«‘™“‡Õ°®–¡’º≈ ¡∫Ÿ√≥å°µÁ Õà ‡¡◊ÕË ‰¥â√∫— Õπÿ¡µ— ®‘ “°¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â«
(4) π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° µâÕß»÷°…“§√∫µ“¡
À≈—° Ÿµ√¢Õß “¢“«‘™“À√◊Õ«‘™“‡Õ°∑’Ë —ß°—¥„À¡à ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë‡À≈◊Õµ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë¬â“¬‡¢â“»÷°…“

À¡«¥ 8
°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“
¢âÕ 58 ºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) Õ∫‰¥â®”π«π™ÿ¥«‘™“§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√ ·≈–¢âÕ°”Àπ¥¢Õß “¢“«‘™“
(2) ¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“§√∫µ“¡√–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫
(3) ‰¡à¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
(4) ‰¡à¡’¿“√–Àπ’È ‘πµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 59 „π°√≥’ ∑’Ë π— ° »÷ ° …“ª√– ß§å ∑’Ë ® –¢Õ√— ∫ Õπÿ ª √‘ ≠ ≠“„π “¢“«‘ ™ “∑’Ë ‰ ¡à ¡’ À ≈— ° Ÿ µ √Õπÿ ª √‘ ≠ ≠“‰«â ‚ ¥¬‡©æ“–
π—°»÷°…“®–µâÕß Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“∫—ß§—∫‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß™ÿ¥«‘™“∫—ß§—∫∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’∑’Ëµπ®–¢Õ√—∫
Õπÿª√‘≠≠“
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢Õ√—∫Õπÿª√‘≠≠“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 60 „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫«—π °àÕπ«—π ‘Èπ¿“§°“√»÷°…“
¿“§ ÿ¥∑â“¬∑’Ëπ—°»÷°…“§“¥«à“®– Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√
¢âÕ 61 ª√–∏“π°√√¡°“√ª√–®” “¢“«‘™“‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” “¢“«‘™“ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‡ πÕ
™◊ËÕºŸâ ¡§«√‰¥â√—∫ª√‘≠≠“µàÕ ¿“«‘™“°“√‡æ◊ËÕ„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘
¢âÕ 62 ‡¡◊ËÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õπÿ¡—µ‘ ”‡√Á®°“√»÷°…“ «—π ”‡√Á®°“√»÷°…“„Àâ∂◊Õ«—π∂—¥®“°«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ Õ∫ª√–®”
¿“§°“√»÷°…“ ÿ¥∑â“¬ ‡ªìπ«—π ”‡√Á®°“√»÷°…“
„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“‰¡à¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬π§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√ ·µà¡“¬◊Ëπ„π¿“§°“√
»÷°…“Õ◊ËπÀ≈—ß®“°π—Èπ ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∂◊Õ«—π∂—¥®“°«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“∑’Ëπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ ”‡√Á®°“√
»÷°…“‡ªìπ«—π ”‡√Á®°“√»÷°…“
¢âÕ 63 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∫—π∑÷°·≈–√“¬ß“πº≈°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π„∫√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“µ“¡≈”¥—∫¢—Èπ§–·ππ„π
™ÿ¥«‘™“∑’Ë Õ∫ºà“π
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À¡“¬‡Àµÿ „π°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬§√—Èß∑’Ë 10/2547 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π 2547 °”Àπ¥°“√„Àâ
ª√‘≠≠“‡°’¬√µ‘π‘¬¡ „π¢âÕ 64 (1) (°) ·Ààß¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬°“√»÷°…“
¢—Èπª√‘≠≠“µ√’ æ.». 2547 ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
* Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“§√∫µ“¡À≈—° Ÿµ√ ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“„πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“π—ÈπÊ À¡“¬∂÷ß Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“
§√∫∑“ß‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√·≈–¿“¬„π√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘ ”À√—∫°√≥’∑’Ë “¢“«‘™“
°”Àπ¥„Àâπ—°»÷°…“‡√’¬π™ÿ¥«‘™“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ√“–ºŸâ ¡—§√‡√’¬π„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“‰¡àµ√ßµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë°”Àπ¥
®÷ ß‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫ª√‘≠≠“‡°’¬√µ‘π‘¬¡µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫œ ¥—ß°≈à“« ‡π◊ËÕß®“°„™â‡«≈“»÷°…“‡°‘π°«à“√–¬–‡«≈“
∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√
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√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™
«à“¥â«¬ °“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
æ.». 2551
‡æ◊ÕË „Àâ°“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ 6 ·≈–
¢âÕ 33 ¢Õß¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’ æ.». 2547 Õ∏‘°“√∫¥’®÷ß°”Àπ¥√–‡∫’¬∫
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ 1 √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬ °“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ æ.». 2551é
¢âÕ 2 √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ 3 „π√–‡∫’¬∫π’È
ç§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §à“∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√’¬°‡°Á∫®“°π—°»÷°…“„π°“√¢Õ√—∫∫√‘°“√®“°
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰¥â·°à §à“∏√√¡‡π’¬¡·√°‡¢â“ §à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ §à“™ÿ¥«‘™“ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡Õ◊ËπÊ
ç§à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’Ëπ—°»÷°…“®à“¬„Àâ·°à¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ§à“‡Õ° “√°“√ Õπ ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ Õπ
·∫∫Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ Õÿª°√≥å°“√»÷°…“ ·≈–‡Õ° “√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊ËπÊ
ç°“√≈ß∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ °“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“
¢âÕ 4 °“√¥”‡π‘π°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È„Àâπ—°»÷°…“™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡Õ—µ√“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¡À“«‘∑¬“≈—¬®–æ‘®“√≥“§◊π‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ „Àâ·°àπ°— »÷°…“
Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡º‘¥æ≈“¥À√◊Õ§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¡◊ËÕ¡’°“√√âÕß¢Õ®“°π—°»÷°…“ ‚¥¬µâÕß
‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ§◊π‡ß‘π À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡≈ß∑–‡∫’¬π®“°π“¬∑–‡∫’¬π‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª
¢âÕ 5 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°ª√–°“» §” —Ëß‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ 1
°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
¢âÕ 6 π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
„π·µà≈–¿“§°“√»÷°…“
¢âÕ 7 π—°»÷°…“∑’≈Ë ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥ µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“¡“æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
·≈–π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥‡ªìπ§√—Èß·√°µâÕß™”√–§à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“¢Õß™ÿ¥«‘™“π—Èπæ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¥â«¬
¢âÕ 8 π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¡àºà“π„π™ÿ¥«‘™“„¥„π¿“§°“√»÷°…“„¥ ·≈–ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ„Àâ
≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 9 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“
°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ
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∑—Èßπ’È¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â
¢âÕ 10 π—°»÷°…“∑’Ë¡’ ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥·≈–‰¡àµâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“§◊Õ
(1) π—°»÷°…“∑’Ë‡À≈◊Õ™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–µâÕß»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√‰¡à‡°‘π “¡™ÿ¥«‘™“ ÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ´÷Ëß
™ÿ¥«‘™“∑’πË °— »÷°…“¡’ ∑‘ ∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¥â®–µâÕß‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’πË °— »÷°…“ Õ∫‰¡àº“à π®“°°“√ Õ∫´àÕ¡„π¿“§°“√»÷°…“∑’ºË “à π¡“ À√◊Õ
(2) π—°»÷°…“∑’‡Ë À≈◊Õ™ÿ¥«‘™“∑’®Ë –µâÕß»÷°…“„πÀ≈—° µŸ √‡ªìπ™ÿ¥«‘™“ ¥ÿ ∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…∑’ºË “à π¡“ ·≈–
Õ∫‰¡àºà“π„π¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…π—Èπ
π—°»÷°…“®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“
π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“¬’Ë ‘∫«—π ∂â“æâπ°”Àπ¥π’È·≈â«π—°»÷°…“‰¡à¡’ ‘∑∏‘¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥
°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß π—°»÷°…“®–µâÕß ”‡π“„∫·®âßº≈°“√ Õ∫´àÕ¡À√◊Õ°“√
Õ∫¿“§æ‘‡»…‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
¢âÕ 11 Àâ“¡π—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“„π™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ë
π—°»÷°…“‰¥â Õ∫ºà“π¿“§ªØ‘∫—µ‘·≈â«‡∑à“π—Èπ
¢âÕ 12 π—°»÷°…“∑’Ë»÷°…“§√∫µ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë “¢“«‘™“°”Àπ¥·≈â« ·µà¡’§«“¡ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
‡°‘ π ‚§√ß √â “ ßÀ≈— ° Ÿ µ √„π¿“§°“√»÷ ° …“∂— ¥‰ª π— ° »÷ ° …“µâ Õ ß¬◊Ë π §”√â Õ ß¢Õ≈ß∑–‡∫’ ¬ π‡√’ ¬ π‡°‘ π ‚§√ß √â “ ßÀ≈— ° Ÿ µ √µà Õ
π“¬∑–‡∫’¬π¡“æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬π‡°‘π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√

À¡«¥ 2
°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ °“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“
¢âÕ 13 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥·≈â«ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕ
π“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
Àâ“¡π—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“‡§¬≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈–‰¥â Õ∫ºà“π
¿“§ªØ‘∫—µ‘·≈â«‡∑à“π—Èπ
¢âÕ 14 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡æ‘Ë¡
™ÿ¥«‘™“≈à“™â“°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ
∑—Èßπ’È¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“≈à“™â“ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â
¢âÕ 15 ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈–‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“„¥·≈â« À“°π—°»÷°…“
ª√– ß§å®–∂Õπ™ÿ¥«‘™“„¥ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“
Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ
¢âÕ 16 π—°»÷°…“Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“∑’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰ª·≈â«¥â«¬«‘∏’°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“À√◊Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“
À“°π“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫æ∫¢âÕº‘¥æ≈“¥´÷ËßµâÕß¡’‡Àµÿ·Ààß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π·®âß„Àâπ—°»÷°…“
∑√“∫‚¥¬æ≈—π‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“¥”‡π‘π°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“À√◊Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥
¢âÕ 17 „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ 7 ¡“„™â∫ß— §—∫·°à°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ÕË °“√‡æ‘¡Ë ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“„πÀ¡«¥π’‚È ¥¬Õπÿ‚≈¡
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§àŸ¡◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªï°“√»÷°…“

2553

À¡«¥ 3
°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
¢âÕ 18 π—°»÷°…“∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈–ª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕπ“¬
∑–‡∫’¬πæ√âÕ¡™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“µ“¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ ·µà
µâÕß‰¡à‡°‘π Õß¿“§°“√»÷°…“µ‘¥µàÕ°—π ∑—Èßπ’ÈµâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
„π°√≥’∑π’Ë °— »÷°…“®–≈“æ—°°“√»÷°…“‡°‘π°«à“ Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘µ¥‘ µàÕ°—π„Àâ·®âß§«“¡ª√– ß§å·≈–‡Àµÿº≈¡“„π§”√âÕß
æ√âÕ¡∑—Èß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“„Àâ§√∫∂â«πµ“¡®”π«π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈“æ—° „π°√≥’π’È
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“∂÷ß‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ°àÕπÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ‰¡àÕπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“
¢âÕ 19 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈“æ—°°“√»÷°…“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“
≈à“™â“°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ
∑—Èßπ’È¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√≈“æ—°°“√»÷°…“≈à“™â“ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â
‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥‡«≈“¬◊πË §”√âÕßµ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈â« π—°»÷°…“‰¡à‰¥â¥”‡π‘π°“√≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π ¡À“«‘∑¬“≈—¬
®–¥”‡π‘π°“√§—¥™◊ËÕπ—°»÷°…“ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬ππ—°»÷°…“
¢âÕ 20 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πµ—Èß·µàÀπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“¢÷Èπ‰ª·≈–‰¡à‰¥â¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“¿“¬„π
°”Àπ¥‡«≈“ ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¥”‡π‘π°“√§—¥™◊ËÕπ—°»÷°…“ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬ππ—°»÷°…“ À“°ª√– ß§å®–¢Õ§◊π ∂“π¿“æ°“√‡ªìπ
π—°»÷°…“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ§◊π ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ‚¥¬√–∫ÿ‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ æ√âÕ¡
∑—Èß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π®π§√∫∂â«πµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë
¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 21 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥·≈â« ®–¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π
‡√’¬π·≈â«π—Èπ‰¡à‰¥â ·µà “¡“√∂¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈â«‰¥âµ“¡‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 22 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“√Õº≈
°“√ Õ∫´àÕ¡À√◊Õº≈°“√ Õ∫¿“§æ‘‡»… À“°™ÿ¥«‘™“¥—ß°≈à“« Õ∫‰¡àº“à π·≈–‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’¡Ë À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à‡ªî¥ Õπ„π¿“§°“√»÷°…“π—πÈ
„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“æ√âÕ¡ ”‡π“„∫·®âßº≈°“√ Õ∫´àÕ¡À√◊Õ°“√ Õ∫¿“§æ‘‡»…‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ≈“æ—°
°“√»÷°…“≈à“™â“ ‚¥¬‰¡àµâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√≈“æ—°°“√»÷°…“≈à“™â“
¢âÕ 23 °“√¬°‡≈‘°°“√≈“æ—°°“√»÷°…“„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ∂Õπ°“√≈“æ—°°“√»÷°…“¡“æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π
‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡à§◊π‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√≈“
æ—°°“√»÷°…“„Àâπ—°»÷°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π æ.». 2551

(≈ßπ“¡) ª√—™≠“ ‡« “√—™™å
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√—™≠“ ‡« “√—™™å)
Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™

¡À“«‘∑¬“≈—¬®–æ‘®“√≥“§◊π‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ „Àâ
·°à π— ° »÷ ° …“ Õ— π ‡π◊Ë Õ ß¡“®“°§«“¡º‘ ¥ æ≈“¥ À√◊ Õ §«“¡§≈“¥‡§≈◊Ë Õ π„π°“√¥”‡π‘ π °“√¢Õß¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡¡◊Ë Õ
¡’°“√√âÕß¢Õ®“°π—°»÷°…“ ‚¥¬µâÕß‰¥â√∫— Õπÿ¡µ— §‘ π◊ ‡ß‘π À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡≈ß∑–‡∫’¬π®“°π“¬∑–‡∫’¬π‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๕(๒) และ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ  ๔ ในระเบียบนี้
“ค่าบำ�รุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบำ�รุงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ได้แก่
ค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย ค่าชุดวิชา และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน ดีวีดี ซีดีเสียง  
ซีดีมัลติมีเดีย แบบฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การศึกษา และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
ข้อ  ๕ ให้กำ�หนดอัตราเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๘๐๐ บาท
(๓) ค่าชุดวิชา ชุดวิชาละ ๓๐๐ บาท
(๔) ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ ๗๐๐ บาท
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มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าวัสดุการศึกษาประกอบชุดวิชา ค่าวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ นอกจากทีก่ �ำ หนดไว้ในวรรคหนึง่ ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
ที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด
อัตราเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรีตาม (๑) (๒) (๓) และ
(๔) ให้เรียกเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ก่อนปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ให้เรียกเก็บค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๓๐๐  
บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบผ่านภาคปฏิบตั ิ แต่สอบไม่ผา่ นภาคทฤษฎี นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนใหม่ไม่ตอ้ งชำ�ระค่า
วัสดุกจิ กรรมในการอบรมเสริมประสบการณ์วชิ าชีพหรือฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะ เว้นแต่เป็นชุดวิชาทีม่ กี ารปรับปรุงเอกสารการ
สอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่โดยต้องชำ�ระเงินค่าชุดวิชา ค่าวัสดุการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรม และต้องสอบทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่
ข้อ  ๖ นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ตามที่กำ�หนด
ไว้ในข้อ ๕ ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ  ๗ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี �ำ นาจออกประกาศหรือคำ�สัง่ ใดๆ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้ ให้นำ�เสนอสภา
วิชาการเป็นผู้วินิจฉัยตีความ
                                                            ประกาศ ณ วันที  ่ ๒  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๘

					
(ลงนาม) องค์การ  อินทรัมพรรย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ   เหตุผลในการออกประกาศใช้ระเบียบนี้ เนือ่ งจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการ
ศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ทำ�ให้ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อให้นักศึกษาซึ่งสอบ
ผ่ า นในภาคปฏิ บั ติ แ ล้ ว ไม่ ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคปฏิ บั ติ แ ละไม่ ต้ อ งชำ � ระเงิ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์วิชาชีพ และค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีก จึงจำ�เป็นต้องออกระเบียบนี้
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(สำ�เนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
พ.ศ ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ
เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
อธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพตามประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ให้นำ�คะแนนส่วนที่สอบผ่านไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
เป็นต้นไป มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศนี้
ข้อ ๒ การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
		
(๑) การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบให้ผา่ นทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยผลการสอบจะได้ลาดับขัน้ ตามคะแนน
ของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
		
(๒) กรณีนกั ศึกษาสอบไล่ผา่ นภาคทฤษฎีและสอบไม่ผา่ นภาคปฏิบตั ิ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏิบัติ หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน
		
(๓) กรณีนกั ศึกษาสอบไล่ผา่ นเฉพาะภาคปฏิบตั แิ ละสอบไม่ผา่ นภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคทฤษฎี หากสอบซ่อมภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคทฤษฎีจนกว่าจะผ่าน
กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน ให้ลง
ทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่ เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อน
ประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
ข้อ ๓ การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
		
(๑) การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
		
(๒) กรณีทผี่ ลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ริ วมกันแล้วไม่ผา่ น ให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบตั ิ
ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของส่วนนั้นไว้
			 (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎีแล้วนำ�
คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบเฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำ�
คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กาหนดในข้อ ๓(๑)
			 (ข) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติแล้วนำ�
คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำ�
คะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กาหนดในข้อ ๓(๑)
		
กรณีทชี่ ดุ วิชาประสบการณ์วชิ าชีพใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบ
ไม่ผา่ น ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ใหม่และต้องสอบให้ผา่ นทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ หม่ เว้นแต่นกั ศึกษาทีไ่ ด้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
สำ�เนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล

(ลงนาม) ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการกาศึกษา
สำ�หรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๓  เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงกำ�หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และ
ค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ (เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไนดารุซาลาม
มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย เมืองไต้หวัน เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ในลักษณะเหมาจ่าย ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำ�หนดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำ�หรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กำ�หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้
(๑)  การสมัครเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาแรก กำ�หนดอัตราค่าการสมัครและลงทะเบียนเรียน ดังนี้
ก.  ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน จำ�นวน ๑ ชุดวิชา จำ�นวนเงิน ๕,๖๐๐ บาท
ข.  ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน จำ�นวน ๒ ชุดวิชา จำ�นวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท
ค.  ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน จำ�นวน ๓ ชุดวิชา จำ�นวนเงิน ๗,๖๐๐ บาท
(๒)  การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาถัดไป กำ�หนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
ก.  ค่าลงทะเบียนเรียน จำ�นวน ๑ ชุดวิชา จำ�นวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ข.  ค่าลงทะเบียนเรียน จำ�นวน ๒ ชุดวิชา จำ�นวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
ค.  ค่าลงทะเบียนเรียน จำ�นวน ๓ ชุดวิชา จำ�นวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
ง. ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อ ก. - ค. ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(๓)  การลงทะเบียนสอบซ่อม กำ�หนดอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้			
ก.  ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต่อภาคการศึกษา จำ�นวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
ข. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อ ก. ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
             
(ลงนาม) ปราณี  สังขะตะวรรธน์
   
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์)
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง กำ�หนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๐
…………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม
ครัง้ ที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ก�ำ หนดวันประกาศผลการสอบ ประจำ�ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อที่ ๑ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชุดวิชา
ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

วันประกาศผลการสอบ
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อที่ ๒ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชุดวิชา

วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
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ข้อที่ ๓ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชุดวิชา

วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๕ กันยายน ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อที่ ๔ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชุดวิชา

วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร)

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

					
		

ประกาศ ณ วันที่   ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม)  สมจินต์   สันถวรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์   สันถวรักษ์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post

ให้นักศึกษาสำ�เนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนฉบับนี้ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่
ชื่อนักศึกษา

โทร.
(1)

** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำ�รุงการศึกษา
รวม (จำ�นวน)

(6)

(6.1)

(7)

( Ref. No.1)

(7.1)

(4)
(8)

(5)
(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ตัวอักษร
** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

(3)

(2)

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

สำ�หรับนักศึกษา
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำ�รุงการศึกษา
รวม (จำ�นวน)

วันที่
ชื่อนักศึกษา

(6)

(6.1)

(3)

(2)
(7)

( Ref. No.1)

(7.1)

(4)
(8)

(5)
(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ตัวอักษร
** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

โทร.
(1)

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน
(โปรดอ่านคำ�อธิบายด้านหลัง)
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§àŸ¡◊Õ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªï°“√»÷°…“

§”Õ∏‘∫“¬
(1) √À— π—°»÷°…“
(2) ™π‘¥°“√≈ß∑–‡∫’¬π

(3) ªï°“√»÷°…“
(4) ¿“§°“√»÷°…“

(5) ®”π«π™ÿ¥«‘™“
(6-8) ™◊ËÕ/√À— ™ÿ¥«‘™“
(6.1-8.1) «— ¥ÿ
§à“≈ß∑–‡∫’¬π
§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“

„Àâ°√Õ°√À— ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ 10 À≈—°
„Àâ°√Õ°√À— µ“¡°‘®°√√¡∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π ‰¥â·°à
1 = ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
2 = ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
3 = ™”√–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
4 = ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡
5 = ≈“æ—°°“√»÷°…“
„Àâ°√Õ°ªï°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
„Àâ°√Õ°√À— ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‰¥â·°à
1 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
2 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2
3 = ¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…
4 = Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
5 = Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2
„Àâ°√Õ°®”π«π™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ 1 À√◊Õ 2 À√◊Õ 3
„Àâ°√Õ°√À— ™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ ™ÿ¥«‘™“‰∑¬»÷°…“ °√Õ°√À— 10151
„Àâ°√Õ°§«“¡µâÕß°“√«— ¥ÿ°“√»÷°…“ ‰¥â·°à
1 = µâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“
2 = ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“
À¡“¬∂÷ß
µâÕß™”√–‡ß‘π‡ªìπ§à“™ÿ¥«‘™“ ∫«°°—∫ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ (∂â“¡’)
À¡“¬∂÷ß
µâÕß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π À√◊Õ≈“æ—°°“√»÷°…“
”À√—∫°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡‰¡à¡’§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“

§”Õ∏‘∫“¬
(1) √À— π—°»÷°…“
(2) ™π‘¥°“√≈ß∑–‡∫’¬π

(3) ªï°“√»÷°…“
(4) ¿“§°“√»÷°…“

(5) ®”π«π™ÿ¥«‘™“
(6-8) ™◊ËÕ/√À— ™ÿ¥«‘™“
(6.1-8.1) «— ¥ÿ
§à“≈ß∑–‡∫’¬π
§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“

„Àâ°√Õ°√À— ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ 10 À≈—°
„Àâ°√Õ°√À— µ“¡°‘®°√√¡∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π ‰¥â·°à
1 = ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
2 = ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
3 = ™”√–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
4 = ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡
5 = ≈“æ—°°“√»÷°…“
„Àâ°√Õ°ªï°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
„Àâ°√Õ°√À— ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‰¥â·°à
1 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
2 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2
3 = ¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…
4 = Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
5 = Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2
„Àâ°√Õ°®”π«π™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ 1 À√◊Õ 2 À√◊Õ 3
„Àâ°√Õ°√À— ™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ ™ÿ¥«‘™“‰∑¬»÷°…“ °√Õ°√À— 10151
„Àâ°√Õ°§«“¡µâÕß°“√«— ¥ÿ°“√»÷°…“ ‰¥â·°à
1 = µâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“
2 = ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“
À¡“¬∂÷ß
µâÕß™”√–‡ß‘π‡ªìπ§à“™ÿ¥«‘™“ ∫«°°—∫ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ (∂â“¡’)
À¡“¬∂÷ß
µâÕß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π À√◊Õ≈“æ—°°“√»÷°…“
”À√—∫°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡‰¡à¡’§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“

2553
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·∫∫øÕ√å¡§”¢Õ„™â∫√‘°“√ University Enrollment (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬)
°√ÿ≥“°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕæ√âÕ¡·π∫ ”‡π“‡Õ° “√ª√–°Õ∫µ“¡§”·π–π”„Àâ§√∫∂â«π

„Àâπ—°»÷°…“ ”‡π“·∫∫øÕ√å¡À“°µâÕß°“√ ¡—§√„™â∫√‘°“√√—∫¢à“« “√ºà“π‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ

1. ¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ „™â∫√‘°“√
¢â“æ‡®â“ (π“¬/π“ß/π“ß “«/Õ◊ËπÊ √–∫ÿ)..............................................................................................................................................
‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“....................................................................................................................................................
√À— π—°»÷°…“.....................................................................................«—π/‡¥◊Õπ/ªï ‡°‘¥.......................................................................
‡ªìπºŸâ „™â∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ (GSM 1800/GSM Advance/1-2-Call!) À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å
(À“°∑à “ π¡‘ ‰ ¥â ‡ ªì π ºŸâ „ ™â ∫ √‘ ° “√‚∑√»— æ ∑å ‡ §≈◊Ë Õ π∑’Ë √ –∫∫ GSM 1800/GSM Advance/1-2-Call! „Àâ · ®â ß §«“¡ª√– ß§å ¢ Õ√— ∫
´‘¡°“√å¥ (SIM Card) √–∫∫ 1-2-Call! ‚¥¬°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π¢âÕ 1 ¬°‡«âπÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å·≈–„Àâ°√Õ°∑’ËÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ß)
2. ¢â“æ‡®â“¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫´‘¡°“√å¥ ¢Õß∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ 1-2-Call!
À¡“¬‡≈¢´‘¡°“√å¥
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å
3. ºŸâ „™â∫√‘°“√µ°≈ßπ”À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å∑’Ë√–∫ÿ„π¢âÕ 1. ·≈–/À√◊Õ ¢âÕ 2. ¡“‡ªî¥„™â∫√‘°“√ University Enrollment ∑’Ë∫√‘…—∑
·Õ¥«“π´å Õ‘π‚ø√å ‡´Õ√å«‘ ®”°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ AIS ‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫√‘°“√ ‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢°“√„Àâ∫√‘°“√ ¥—ßπ’È
3.1 ∫√‘°“√ University Enrollment À¡“¬∂÷ß ∫√‘°“√ SMS ª√–‡¿∑∑’Ë „Àâ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“„™â·®âß¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√µà“ßÊ ¡“¬—ßºŸâ „™â∫√‘°“√
√«¡∂÷ß∫√‘°“√∑’Ë „ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√„™â∑”√“¬°“√µà“ßÊ ‰ª¬—ß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„™â√–∫∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë AIS ‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√ À√◊Õ
√–∫∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë AIS Õπÿ≠“µ„Àâ „™â µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë AIS ·≈– ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥ ‰¥â·°à ∫√‘°“√·®âßµ“√“ß Õ∫
∂“π∑’Ë Õ∫ º≈ Õ∫ ∫√‘°“√·®âß¢à“« “√ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ∫√‘°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
3.2 ºŸâ „™â∫√‘°“√µ°≈ß™”√–§à“„™â∫√‘°“√ University Enrollment (∂â“¡’) µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë AIS ª√–°“»‰«â „π„∫·®âßÀπ’È „π®¥À¡“¬
À√◊Õ„π¢à“« “√∑’Ë àß‰ª„ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√
3.3 °“√„Àâ∫√‘°“√ University Enrollment ®– ‘Èπ ÿ¥≈ß∑—π∑’ ‡¡◊ËÕ¡’°“√‚Õπ‡ª≈’Ë¬πºŸâ „™â∫√‘°“√ √–ß—∫À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë „™â „π°“√ ¡—§√„™â∫√‘°“√ University Enrollment µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π§”¢Õ„™â∫√‘°“√π’È
3.4 °√≥’ºŸâ „™â∫√‘°“√‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ ¢âÕµ°≈ß„¥Ê ∑’Ë∑”‰«â°—∫ AIS À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ”À√—∫°“√„™â∫√‘°“√ University
Application π’È ºŸâ „™â∫√‘°“√¬‘π¬Õ¡„Àâ AIS √–ß—∫·≈–/À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√‰¥â‚¥¬‰¡àµÕâ ß·®âß„ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√∑√“∫≈à«ßÀπâ“
3.5 °√≥’ ºŸâ „™â∫√‘°“√ª√– ß§å®–¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√ University Enrollment µâÕß·®âß„Àâ AIS ∑√“∫≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 «—π
∑”°“√
ºŸâ „™â∫√‘°“√√—∫√Õß«à“≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π§”¢Õ©∫—∫π’È·≈–„π‡Õ° “√ª√–°Õ∫‡ªìπ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ∑’Ë·∑â®√‘ß¢ÕßºŸâ „™â∫√‘°“√ ·≈–ºŸâ „ ™â
∫√‘°“√µ°≈ßªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢°“√„™â∫√‘°“√ University Enrollment ∑’Ë AIS °”Àπ¥‰«â∑ÿ°ª√–°“√ ·≈–¬‘π¬Õ¡„Àâ AIS
π”¢â Õ ¡Ÿ ≈ °“√„™â ∫ √‘ ° “√¢ÕßºŸâ „ ™â ∫ √‘ ° “√‰ª„™âª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°— ∫À√◊Õ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√„Àâ∫√‘°“√ University Enrollment
∑—Èßπ’È ºŸâ „™â∫√‘°“√‰¥âÕà“π·≈–‡¢â“„®‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“«·≈â«®÷ß‰¥â≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
≈ß™◊ËÕ..........................................ºŸâ „™â∫√‘°“√
(.........................................)
«—π∑’Ë........./............................../.........

‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√¢Õ„™â∫√‘°“√¢ÕßºŸâ„™â∫√‘°“√
ºŸâ „™â∫√‘°“√µâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π·∫∫§”¢Õπ’È·≈–√—∫√Õß ”‡π“‡Õ° “√∑ÿ°©∫—∫¥â«¬µπ‡Õß
1. ”‡π“∫—µ√π—°»÷°…“ æ√âÕ¡· ¥ßµâπ©∫—∫

2. ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π À√◊Õ∫—µ√ª√–®”µ—«Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑“ß√“™°“√
ÕÕ°„Àâ´÷Ëß¡’√Ÿª¿“æ·≈–‡≈¢∑’Ë∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π æ√âÕ¡· ¥ßµâπ©∫—∫

✄

∑’ËÕ¬Ÿà ”À√—∫®—¥ àß´‘¡°“√å¥
‡≈¢∑’Ë...........À¡Ÿà∑’Ë..........À¡Ÿà∫â“π...............................................Õ“§“√/™—Èπ/À¡“¬‡≈¢ÀâÕß...............µ√Õ°/´Õ¬.....................∂ππ........................
µ”∫≈/·¢«ß.....................Õ”‡¿Õ/‡¢µ...................®—ßÀ«—¥..............................√À— ‰ª√…≥’¬.å ...................‚∑√»—æ∑å.............................‚∑√ “√..........................

เรียนอย่าง...
มีความสุข

จบอย่าง...
มีคุณภาพ

บันทึก :

เรียนอย่าง...
มีความสุข

จบอย่าง...
มีคุณภาพ

บันทึก :

เรียนอย่าง...
มีความสุข

จบอย่าง...
มีคุณภาพ

บันทึก :

ที่ปรึกษา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล		
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา			
หัวหน้างานรับลงทะเบียน			

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
นางฐิตารีย์ ธนชัยรุ่งโรจน์
นางสาวกฤษณา เกษโกวิท

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

								 			นางสาวเดือนเพ็ญ ภู่คำ�
						นางสาวกฤษณา เกษโกวิท
จัดพิมพ์

งานรับลงทะเบียน ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล				
						โทร.
0 2503 3598 - 9,				
							
0 2504 7231
						
โทรสาร 0 2982 9607
						
E-mail address: re.reoffice@stou.ac.th
พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียนอย่าง...

มีความสุข
จบอย่าง...
มีคุณภาพ
http://www.stou.ac.th

