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   1.  ข้อ แนะนำา ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  1.1 เมื่อ นักศึกษ� ได้ ทร�บ ผล ก�ร สอบไล่ ประจำ� ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1/2562 แล้ว และ ปร�กฏ ว่� สอบ ไม่ ผ่�น ขอ ให้ 

นักศึกษ� รีบ ดำ�เนิน ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ที่ สอบ ไม่ ผ่�น หรือ ไม่ ได้ เข้� สอบ โดย ด่วน ที่สุด

  1.2  นกัศึกษ� ที ่ลง ทะเบียน สอบ ซอ่ม ชุด วิช� ใด ชดุ วชิ� หนึง่ ไป แล้ว จะ ขอ เปลีย่นแปลง หรือ แกไ้ข เป็น ชดุ วชิ� อืน่ ไม่ ได้ 

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

นิเทศศาสตร์ ศึกษา ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตร ศาสตร์ และ สหกรณ์ และ สาขา วิชา วิทยาศาสตร์  

และ เทคโนโลยี ภาคการ ศึกษา ที่ 1/2562 มหาวิทยาลัย จะ จัด ให้ เข้า สอบ ซ่อม ภาค ปฏิบัติ พร้อม กับ นักศึกษา ที่  

ลง ทะเบียน เรียนชุด วิชา ดัง กล่าว ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2563 

  1.4 หลักเกณฑ์ในก�รลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้

          (1) ก�รสอบผ่�น นักศึกษ�ต้องสอบให้ผ่�นทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ โดยผลก�รสอบจะได้ลำ�ดับขั้น

ต�มคะแนนของภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติรวมกัน 

          (2) กรณนีกัศกึษ�สอบไล่ผ�่นภ�คทฤษฎแีละสอบไมผ่�่นภ�คปฏบิตั ิตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและเข�้สอบ

ซ่อมเฉพ�ะภ�คปฏิบัติ ห�กสอบซ่อมภ�คปฏิบัติไม่ผ่�น ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และสอบเฉพ�ะภ�คปฏิบัติ

จนกว่�จะสอบผ่�น

          (3) กรณีนักศึกษ�สอบไล่ผ่�นเฉพ�ะภ�คปฏิบัติและสอบไม่ผ่�นภ�คทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและ

เข้�สอบซ่อมเฉพ�ะภ�คทฤษฎี ห�กสอบซ่อมภ�คทฤษฎีไม่ผ่�น ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และสอบเฉพ�ะ 

ภ�คทฤษฎีจนกว่�จะผ่�น 

           กรณีที่ชุดวิช�เชิงปฏิบัติใดมีก�รประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุง แล้วปร�กฏว่�นักศึกษ�ยังสอบ

ไม่ผ่�น ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่�นทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติใหม่ เว้นแต่นักศึกษ�ที่ได้ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

  1.5 หลักเกณฑ์ในก�รลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้ 

   (1) ก�รสอบผ่�น นักศึกษ�ต้องสอบภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่� ร้อยละ 60 

   (2) กรณีทีผ่ลคะแนนของภ�คทฤษฎแีละภ�คปฏิบตัริวมกนัแลว้ไมผ่�่น ให้เกบ็คะแนนของภ�คทฤษฎ ีหรอื

ภ�คปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของส่วนนั้นไว้ 

  สำ�หรบันกัศกึษ�ใหมท่ีส่มคัรเข�้ศกึษ�ในภ�คตน้ปกี�รศกึษ� 2562 และมห�วทิย�ลยัไมไ่ดจ้ดัสง่คูม่อืก�รลงทะเบยีน 

เรียนปีก�รศึกษ� 2562 ให้นั้น นักศึกษ�โปรดศึกษ�ร�ยละเอียดก�รลงทะเบียนสอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 ปีก�รศึกษ� 

2562 ก�รลงทะเบียนเรยีนภ�คก�รศึกษ�ที ่2 ปีก�รศกึษ� 2562 และก�รลงทะเบยีนสอบซอ่มภ�คก�รศกึษ�ที ่2 ปีก�รศกึษ�  

2562 ในเอกส�รเล่มนี้

คำ� ชี้แจง ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
ภาค การ ศึกษา ที่ 1 ปี การ ศึกษา 2562
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               (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่�นภ�คทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้�สอบซ่อมเฉพ�ะภ�คทฤษฎี

แล้วนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกับคะแนนภ�คปฏิบัติ ห�กยังสอบไม่ผ่�นอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่ แต่ให้สอบ

เฉพ�ะภ�คทฤษฎีเพื่อนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกับคะแนนภ�คปฏิบัติจนกว่�จะสอบผ่�น ต�มที่กำ�หนดในข้อ (1) 

               (ข) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่�นภ�คปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้�สอบซ่อมเฉพ�ะภ�คปฏิบัติ

แล้วนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกับคะแนนภ�คทฤษฎี ห�กยังสอบไม่ผ่�นอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่ แต่ให้สอบ

เฉพ�ะภ�คปฏิบัติเพื่อนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกันกับคะแนนภ�คทฤษฎีจนกว่�จะสอบผ่�น ต�มที่กำ�หนดในข้อ (1) 

            กรณีท่ีชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพใดมีก�รประก�ศใชเ้อกส�รก�รสอนฉบบัปรับปรุง แลว้ปร�กฏว่�นกัศกึษ�

ยังสอบไม่ผ่�น ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่�นทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติใหม่ เว้นแต่นักศึกษ�

ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

(นักศึกษ�อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในประก�ศมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก�รตัดสินผล 

ก�รสอบ เพื่อประเมินผลก�รศึกษ�ชุดวิช�เชิงปฏิบัติและชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพ พ.ศ. 2556 ในหน้� 95)

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

   2.1.1  ให้ นักศึกษ� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� ปก ติ หนึ่งๆ ได้ เพียง ครั้ง เดียว

   2.1.2  ชุด วิช� ที ่นักศกึษ� จะ ลง ทะ เบ ียน สอบ ซอ่ม ตอ้ง เปน็ ชดุ วชิา ที ่นกัศกึษา ได ้ลง ทะเบยีน เรยีนหรอื เพ่ิม 

ชุด วิชา ไว้ ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2562 และ สอบ ไม่ ผ่าน (ได้ ระดับ คะแนน U) หรือ ไม่ ได้ เข้า สอบ (ได้ ระดับ คะแนน I)  

หรือ สอบ ผ่�น เฉพ�ะ ภ�ค ทฤษฎี หรือ ภ�ค ปฏิบัติ ของ ชุด วิช� ที่ มี ก�ร ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ เพียง ภ�ค ใด ภ�ค หน่ึง (ได้ ระดับ 

คะแนน I) เท่�นั้น

  2.2  ค่า ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม นักศึกษ� ต้อง ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ได้แก่

   2.2.1  ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ทั่วไป ชุด วิชา ละ 200 บาท

   2.2.2  ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ที่ มี ก�ร ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ นักศึกษ� ต้อง ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ดังนี้

    ก. กรณี ที่ สอบ ไม่ ผ่�น ภาค ทฤษฎี เพียง อย่�ง เดียว ชำ�ระ ค่� ธรรมเนียม สอบ ซ่อม ชุด วิชา ละ 200 บาท

    ข. กรณี ที่ สอบ ไม่ ผ่�น ภาค ปฏิบัติ เพียง อย่�ง เดียว หรือ สอบ ไม่ ผ่�น ทั้ง ภาค ทฤษฎี และ ภาค ปฏิบัติ 

ชำ�ระ ค�่ ธรรมเนยีม สอบ ซอ่ม ชดุ วชิา ละ 200 บาท และ คา่ วสัด ุกจิกรรม เสริม ทกัษะ (จำ�นวน เงนิ ค�่ วสัด ุกจิกรรม เสรมิทกัษะ 

ของ แต่ละ ชุด วิช� มีปร�กฏที่หน้� 8

  2.3  วิธี การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ชำาระ เงิน นักศึกษ� ส�ม�รถ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ชำ�ระ เงิน ได้ ต�ม  

ขั้น ตอน ก�ร ลง ทะเบียน เรียน และ ชำ�ระ เงิน ค่� ลง ทะเบียน เรียน ใน หน้� 90
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  ตัวอย่าง การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน และ ชำาระ ค่า ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร และ  

ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ Pay at Post 

  น�งส�วรักดี  รักก�รเรียน เลข ประจำ� ตัว นักศึกษ� 5415000357 ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1/2562 ลง ทะเบียน เรียน 

2 ชุด วิช� คือ 16426 ก�ร สร้�งสรรค์ ง�น โฆษณ� และ 16353 ก�ร สื่อส�ร ก�ร ตล�ด แต่ ปร�กฏ ว่� น�งส�วรักดี  รักก�รเรียน 

สอบ ได้ ใน ระดับ คะแนน I ใน ชุด วิช� 16426 ก�ร สร้�งสรรค์ ง�น โฆษณ� เพร�ะ ไม่ ได้ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ จึง ลง ทะเบียน 

สอบ ซ่อม โดย ชำ�ระ เป็น เงินสด ที่ ธน�ค�ร กรุง ไทย จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�แจ้งวัฒนะ วัน ที่ 1 มีน�คม 2563 เป็น จำ�นวน เงิน 

2,600 บ�ท น�งส�วรักดี  รักก�รเรียน จะ ต้อง กรอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ดังนี้

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

  การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการ  

Pay at Post ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีร�ยละเอียด ดังนี้

  (1) กรอกเลขประจำาตัวนักศึกษา

  (2) กรอกรหัสต�มกิจกรรมที่ต้องก�รลงทะเบียน ได้แก่ 4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม

  (3) กรอกปีก�รศึกษ�ลงทะเบียน ได้แก่ 62

  (4) กรอกรหัสภ�คก�รศึกษ�ที่ลงทะเบียน ได้แก่ 4 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1

  (5) กรอกจำานวนชุดวิชาที่ต้องก�รลงทะเบียนสอบซ่อม เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3

  (6) (7) และ (8) กรอกรหัสชุดวิชา ที่ต้องก�รลงทะเบียนสอบซ่อม

  สำ�หรับก�รลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษ�ไม่ต้องกรอกในช่องของวัสดุ ได้แก่ (6.1) (7.1) และ (8.1) โดยขอให้ 

เว้นว่�งไว้ต�มแบบฟอร์ม 

สำาหรับเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

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

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

แจ้งวัฒนะ

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

2 ,600

สองพันหกร้อยบาทถ้วน.

1  มีนาคม  2563

นางสาวรักดี  รักการเรียน 08 1632 4280

1 6 4 2 6

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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ร�ยละเอียดค่�ลงทะเบียนสอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2562
ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จากหัวข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)

ลำ�ดับที่	 รหัสชุดวิช�	 ชื่อชุดวิช�
ค่�ธรรมเนียม	
สอบซ่อม (1)

วัสดุกิจกรรม		
เสริมทักษะ (2)

รวมต่อ	
1 ชุดวิช� (3)

หม�ยเหตุ		 *	 เป็นชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2556)	วิชาเอก	50424
	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภ�คทฤษฎีเพียงอย่างเดียว	ชำาระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมตาม	(1)
	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภ�คปฏิบัติ	หรือสอบไม่ผ่�นทั้ง	2	ส่วน	ชำาระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมตาม	(3)

	 1	 16344	 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง	 200	 3,500	 3,700
	 2	 16360	 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	 200	 4,000	 4,200
	 3	 16426	 การสร้างสรรค์งานโฆษณา	 200	 2,400	 2,600
	 4	 16440	 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์	 200	 3,200	 3,400
	 5	 16445	 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น	 200	 100	 300
	 6	 16448	 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น	 200	 4,400	 4,600
	 7	 16452	 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น	 200	 4,800	 5,000
	 8	 16457	 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์	 200	 2,400	 2,600
	 9	 27104	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 200	 2,200	 2,400
	 10	 32477	 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์	และการจัดการ   
	 	 	 ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว	 200	 3,100	 3,300
	 11	 52311	 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น	 200	 3,600	 3,800
	 12	 54113	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:	การประเมิน	 200	 2,100	 2,300
	 13	 54118	 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 200	 3,900	 4,100
	 14	 54132	 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย	 200	 7,000	 7,200
	 15	 55311	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย	 200	 4,700	 4,900
	 16	 55313	 ผดุงครรภ์แผนไทย	 200	 6,600	 6,800
	 17	 55314	 เภสัชกรรมแผนไทย	1	 200	 5,000	 5,200
	 18	 55317	 เวชกรรมแผนไทย	1	 200	 5,800	 6,000
	 19	 55319	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย	 200	 7,100	 7,300
	 20	 55320	 ร่างกายมนุษย์	 200	 800	 1,000
	 21	 *55322	 ร่างกายมนุษย์	 200	 800	 1,000
	 22	 *55325	 นวดแผนไทย	1	 200	 6,200	 6,400
	 23	 *55327	 ผดุงครรภ์แผนไทย	 200	 6,600	 6,800
	 24	 *55328	 เภสัชกรรมแผนไทย	1	 200	 5,000	 5,200
	 25	 *55331	 เวชกรรมแผนไทย	1	 200	 5,800	 6,000
	 26	 *55333	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย	 200	 7,100	 7,300
	 27	 93256	 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช	 200	 -	 200
	 28	 93446	 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก		(มีฝึกปฏิบัติ)	 200	 2,300	 2,500
	 29	 93455	 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช	 200	 -	 200
	 30	 93460	 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์		(มีฝึกปฏิบัติ)	 200	 2,800	 3,000
	 31	 96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	 200	 1,600	 1,800
	 32	 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 200	 1,800	 2,000
	 33	 97315	 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต	 200	 2,200	 2,400
	 34	 97403	 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์	 200	 2,700	 2,900
	 35	 97431	 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์	 200	 3,700	 3,900
	 36	 99311	 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 200	 1,600	 1,800
	 37	 99420	 การโปรแกรมเว็บ	 200	 2,600	 2,800
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ต�ร�งสอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2562
               

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
10103   ทักษะชีวิต 10131   สังคมมนุษย์
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ
10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย
10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 12306   วรรณคดีไทย 
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 12407   แนวคิดไทย
11006   ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 13203   การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
11008   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 13411   ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
12301   วิวัฒนาการการเมืองไทย 14212   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
12313   ท้องถิ่นไทย 14317   การอ่านภาษาอังกฤษ 2
13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 15206   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
14421   การเขียนภาษาอังกฤษ 2   ส าหรับนักนิเทศศาสตร์
15205   หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 15307   กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
16360   การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 20101   พื้นฐานการศึกษา
16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา 20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
16440   การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16445   การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 21330   การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
16448   การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 22304   การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
16452   การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 24415   การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
16457   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 25304   การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
21002   นวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 27401   ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21007   อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
21223   แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด
23304   โรงเรียนกับชุมชน 31302   การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา
24403   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 31411   การจัดการทรัพยากรอาคาร
24404   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ 32204   การบัญชีขั้นต้น

  และสร้างเสริมประสบการณ์ 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
24405   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
24413   การประเมินโครงการ 32303   การจัดการการเงิน

วันเสาร์ที่  2  พฤษภาคม  2563
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27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30204   องค์การและการจัดการ 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย
30205   คณิตศาสตร์และสถิติ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32342   ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ

  เพื่อการตัดสินใจ 32426   การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
31301   การวางแผนงานก่อสร้าง 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
32205   การบัญชีขั้นกลาง 2   และการสอบบัญชี
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 
32210   องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32447   การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32310   ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32311   การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32451   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก
32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและ 32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

  การควบคุมภายใน 32466   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด 32484   ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน

  และการศึกษาความเป็นไปได้ 33202   การคลังและงบประมาณ
32338   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 33205   การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร 
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 33306   ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ 
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 33311   การบริหารโครงการ
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 33447   การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 33449   การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 
32477   การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ 33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 33452   กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที่ 
33201   การบริหารราชการไทย 33453   การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
33206   สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด   นักปกครองท้องที่ 
33304   การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 41003   การบริหารจัดการชุมชน
33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 41231   กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป
33309   การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ 41321   กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซ้ือขาย เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ
41211   กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง
41212   กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด   และกฎหมายล้มละลาย
41432   กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 41421   กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้

วันเสาร์ที่  2  พฤษภาคม  2563  (ต่อ)
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วันเสาร์ที่  2  พฤษภาคม  2563  (ต่อ)

41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 52302   วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 52306   การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข
52314   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 53407   การบริหารงานสาธารณสุข
52406   การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 54102   การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53203   สุขภาพกับการพัฒนา 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53304   การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน
54101   วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   และการบ าบัดโรคเบื้องต้น
54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55309   จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 55317   เวชกรรมแผนไทย 1
54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 55319   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
54131   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 55331   เวชกรรมแผนไทย 1

   ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 55333   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55302   วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
55310   นวดแผนไทย 1 60227   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
55311   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 60450   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
55313   ผดุงครรภ์แผนไทย 60482   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
55325   นวดแผนไทย 1 61408   เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 
55327   ผดุงครรภ์แผนไทย 70321   ครอบครัวและส่ิงแวดล้อม
56201   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 70324   อนามัยครอบครัว
60331   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ
60370   เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 71309   สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
61401   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 71312   สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
70201   คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 72401   ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
70433   การพัฒนาที่อยู่อาศัย 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
70434   การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
71203   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 81310   ปรัชญาการเมือง
71310   การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 81314   หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
71313   การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
72201   ครอบครัวศึกษา 82322   สังคมโลก
72301   พัฒนาการวัยรุ่น 82325   ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
81311   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 82422   มหาอ านาจกับการเมืองโลก
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 90406   ดิน น้ า และปุ๋ย
82201   หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร
82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 
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91209   การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 91352   การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
91324   หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อส่ิงแวดล้อม 91428   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
91413   การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
91420   การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 92220   กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์
92217   ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 93354   อาหารและการให้อาหารสัตว์
92311   การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 93457   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  (ไม ่ฝึกปฏิบัติ)
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 93458   การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93335   วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93460   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ)
93454   สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 94432   สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
93469   การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 94465   การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
94431   การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 96304   การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
96415   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 97212   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
97315   เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลการผลิต 97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 97218   การจัดการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97419   มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 97420   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม

  และมาตรฐานอุตสาหกรรม 99202   การวิเคราะห์ข้อมูล
97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
99313   การส่ือสารไร้สายและเครือข่าย
99314   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา
10152   ไทยกับสังคมโลก 11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์
10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 12305   ศิลปะกับสังคมไทย
10201   ประวัติศาสตร์ไทย 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11010   พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร 13312   การวิเคราะห์สารสนเทศ
11112   วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 13323   การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน
12411   ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
13412   แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 13414   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

  และวิทยาศาสตร์ 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
13421   การจัดการงานส านักงาน 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
14318   หลักการแปล 16338   การส่ือข่าวและการเขียนข่าว
14422   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 16344   การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
15336   การบริหารกิจการส่ือสาร 16350   ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
15337   การส่ือสารกับการพัฒนา 16353   หลักการส่ือสารการตลาด
16361   การบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่ือสารชุมชน 16359   ความรู้เบื้องต้นการส่ือสารชุมชน
20203   การศึกษากับชีวิตและชุมชน 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
21001   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21006   สุขภาวะเด็กปฐมวัย 20307   การพัฒนาหลักสูตร
24414   การประเมินหลักสูตร 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
25406   กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว 21003   การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย
26301   การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 21008   การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย
27101   อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 21426   ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
30105   การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง  24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 25302   หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
31311   การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง 26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
31408   เทคโนโลยีการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
32302   การจัดการการตลาด 27104   วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 31305   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 31405   การวิเคราะห์โครงการ
32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32208   การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน  
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย   และการวิเคราะห์งบการเงิน
32403   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 32322   การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 
32422   หลักการประกันภัย 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
32445   การบัญชีระหว่างประเทศ 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน
32455   ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 32341   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
32486   การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 32457   การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
33203   เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่   และการโรงแรม
33402   เทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐ 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
33421   หลักการบริหารท้องถิ่น 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 
33432   การบริหารส านักงาน 32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
33435   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 33204   กฎหมายมหาชนส าหรับการบริหารการปกครองท้องที่
33439   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33443   การบริหารการเปล่ียนแปลง 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33448   การบริหารการคลังท้องถิ่น 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33450   การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ 
40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 41001   กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน
40103   กฎหมายเกษตร 41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน
41002   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส าหรับผู้น าชุมชน 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41201   กฎหมายมหาชน 41322   กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย 
41311   กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
41456   การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 41452   สถาบันระหว่างประเทศ

  ทางการค้า 41454   กฎหมายสิทธิมนุษยชน
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อม 50101   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  และนิติเวชศาสตร์ 50301   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52307   อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 52205   การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น
52313   สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
52407   การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 52404   การตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ
53405   หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   และการส่งต่อ
54113   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 53202   การสาธารณสุขทั่วไป
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54127   พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมและความปลอดภัย 54109   การยศาสตร์
55304   แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 54129   พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55314   เภสัชกรรมแผนไทย 1 55303   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 55320   ร่างกายมนุษย์
55328   เภสัชกรรมแผนไทย 1 55322   ร่างกายมนุษย์
57203   ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 60228   คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60473   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
60323   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
61405   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

  และธุรกิจ  71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
70203   หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 72302   นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
71202   โภชนาการมนุษย์ 80203   ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
71308   เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
71311   เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
71417   หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 82227   ความคิดทางการเมืองและสังคม
72202   พัฒนาการวัยเด็ก 90307   การผลิตพืช
80101   ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 91310   หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
80102   หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 91351   หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
80309   ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 
81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน 91421   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  ส าหรับรัฐศาสตร์ 91463   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
82328   นโยบายสาธารณะในบริบทโลก   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
83201   การเมืองการปกครองท้องถิ่น 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
90305   การผลิตสัตว์   และส่ิงแวดล้อม
91109   หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 92322   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
91427   การป่าไม้ชุมชน 92411   สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
91466   การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
92116   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
92221   เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93446   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มีฝึกปฏิบัติ)
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
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สอบซ่อม

1 /
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สอบซ่อม
สอบซ่อม

วันอาทิตยท์ี่  3  พฤษภาคม  2563 (ต่อ) ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่1/2562
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 93462   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93461   การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
94329   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 96411   ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96413   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 97210   คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97317   ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 97215   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97410   การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97423   การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างาน 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

  ในอุตสาหกรรม 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
97433   การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการ 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

  โครงการ 99420   การโปรแกรมเว็บ
99311   ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
99411   การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99419   ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สิ้นสุดการสอบ
                                                                   รวมทั้งหมด 449  ชุดวิชา 

รวมทั้งหมด	449	ชุดวิช� สิ้นสุดก�รสอบ
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1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

เรียนของเจ้าหน้าที่จากแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารให้ถูกต้องตรงกับใบชำาระค่า

สาธารณูปโภคและค่าบริการซึ่งเป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคารหากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

แก้ไขภายในวันเดียวกันและเก็บรักษาหลักฐานชำาระเงินเพื่อตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยตาม 

ตัวอย่างดังนี้

ลงทะเบียนและชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

สิ่งที่ธนาคารบันทึก ตัวอย่าง

เพื่อชำาระ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อชำาระ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อลูกค้า: ชื่อนักศึกษา/ผู้ชำาระเงิน ชื่อลูกค้า: นางสาวรักดีรักการเรียน

เลขที่ใบเสร็จ/

เลขที่อ้างอิง1:

เลขประจำาตัวนักศึกษา10หลัก

ชนิดการลงทะเบียนปีการศึกษา

ภาคการศึกษาจำานวนชุดวิชา

เลขที่ใบเสร็จ/

เลขที่อ้างอิง1:

590123012016111

เลขที่อ้างอิง2/3: รหัสชุดวิชาความต้องการวัสดุ เลขที่อ้างอิง2/3: 101511

จำานวนเงิน: (ตัวอักษรและตัวเลข) จำานวนเงิน: หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน***1,500.00

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนณที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการPayatPostให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

การลงทะเบียนเรียนของเจ้าหน้าที่จากแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับ

ภาษีอย่างย่อ ซึ่งเป็นหลักฐานการรับเงินของไปรษณีย์ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แก้ไขภายใน 

วันเดียวกันและเก็บรักษาหลักฐานชำาระเงินเพื่อตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยตามตัวอย่างดังนี้

ลงทะเบียนและชำาระเงิน ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ Pay at Post

สิ่งที่ไปรษณีย์บันทึก ตัวอย่าง

เลขประจำาตัวนักศึกษา: เลขประจำาตัวนักศึกษา เลขประจำาตัวนักศึกษา: 5901230120

รายละเอียด: ลงทะเบียน(ชนดิของการลงทะเบียน) รายละเอียด: ลงทะเบียนเรียน

ปีการศึกษา/ภาค: 61/2 ปีการศึกษา/ภาค: 61/2

รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ: รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ: 101511

ชื่อชุดวิชา: ชื่อชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ชื่อชุดวิชา: ไทยศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา: ชื่อ-สกุลของนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา: นางสาวรักดีรักการเรียน

จำานวนเงินที่ชำาระ: จำานวนเงินค่าลงทะเบียน จำานวนเงินที่ชำาระ: 1,500.00

คำ� เตือน
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3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และชำาระเงินด้วยการพิมพ์แบบฟอร์ม 

ไปชำาระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของเจ้าหน้าท่ีจากแบบฟอร์ม 

ใบแจ้งการชำาระเงินค่าลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่แก้ไข 

ภายในวันเดียวกันและเก็บรักษาหลักฐานชำาระเงินเพื่อตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย

4. นกัศกึษาอาจรอ้งขอให้มหาวทิยาลยัเปล่ียนแปลงหรอืแกไ้ขชดุวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนไวแ้ลว้ดว้ยวธีิการ 

เพิม่ชดุวชิาหรอืถอนชุดวชิาและจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ลงทะเบยีนในการเพ่ิมชดุวชิาเวน้แต่อนัเนือ่งมาจาก 

ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยเช่นเลื่อนการเปิดสอนชุดวิชาหรือเลื่อน 

การใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุเปน็ตน้นกัศกึษาไมต่อ้งชำาระคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ลงทะเบยีนในการเปล่ียนแปลง

5. ขอให้นักศึกษาใช้ช่องทางการชำาระเงินในภาคการศึกษาเดียวกัน  เพียง ช่อง ทาง เดียว เท่านั้น  จนกว่า 

จะสิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆเช่นลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาชำาระเพิ่มเติม

6. นักศึกษาที่ต้องชำาระเงินหลายกิจกรรมในวันและเวลาเดียวกัน ขอให้แยกการกรอกแบบฟอร์มในแต่ละ

กิจกรรมด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

7. นกัศกึษาที่มีชดุวชิาพรอ้มจะลงทะเบยีนเรียนภาคการศกึษาท่ี2/2562ขอให้ดำาเนินการลงทะเบยีนเรยีน

ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม-1กุมภาพันธ์2563โดยไม่ต้องรอทราบผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่1/2562ซึ่งจะสอบใน

วันที่25-26มกราคม2563

8. นักศึกษาจะขอถอนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มชุดวิชาไว้ในภาคการศึกษาเดียวกัน สามารถ 

ดำาเนินการได้หลังจากทราบผลการลงทะเบียนแล้ว โดยการยื่นคำาร้องเพื่อขอถอนชุดวิชาพร้อมกับระบุปี/ภาค 

การศึกษาและรหัส/ชื่อชุดวิชาที่ขอถอนส่งไปยังสำานักทะเบียนและวัดผล

  9 .  ชดุ วชิา  ที่นกัศกึษาตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏิบติัเสริมทักษะไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนเรียน ลา่ชา้และลงทะเบยีน 

 เพิ่ม ชุด วิชา   ยกเว้นลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ภาค ทฤษฎี เท่านั้นโดยนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติไว้แล้ว

10. สาขาวิชาศิลป ศาสตร์  นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาดังนี้

 1. ชุดวิชา 14111ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 2. ชุดวิชา 14213การอ่านภาษาอังกฤษ1

 3. ชุดวิชา 14214การเขียนภาษาอังกฤษ1

 4. ชุดวิชา 14216การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 5. ชุดวิชา*14319ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 6. ชุดวิชา 14320การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 7. ชุดวิชา 14423ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

 ขอให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนตามระยะเวลาและแผนการศกึษาท่ีกำาหนดเนือ่งจากเป็นชดุวชิาที่ตอ้งใชส้ือ่

อินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ชุดวิชาดังกล่าว ไม่ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีสำาหรับ

นกัศกึษาทกุสาขาวชิาและไม ่อนญุาตให้นกัศกึษาเพิม่ชดุวชิาลงทะเบยีนลา่ชา้และ ไม ่อนญุาตให้นกัศกึษาเรอืนจำา 

ลงทะเบียนเรียนแต่อนุญาตให้นักศึกษาพิการที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเรียนได้

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวข้างต้น (ยกเว้น ชุด วิชา ที่ มี เครื่องหมาย ดอกจัน) จะได้รับ

คู่มือการศึกษาขอให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาวิชาและทำากิจกรรมภาคปฏิบัติในเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th โดย 

ไม่ ต้อง รอรับคู่มือการศึกษาก่อน

1 /
 25

62
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 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้

รหัสชุดวิชา
รายละเอียดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย*
ทำากิจกรรมส่งทางเว็บไซต์

*11312 เป็นชุดวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีการจัดการเรียนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์

เป็นสื่อหลักจัดทำาคู่มือการศึกษาในรูปแบบซีดีมัลติมีเดีย

-

*14319 มีเอกสารการสอนและทำากิจกรรมฝึกปฏิบัติ(บังคับ60คะแนน) http://moodle.stou.ac.th

 ข้อควรปฏิบัติ กำาหนดระยะเวลายุติการรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่าง ๆ ท่ีขึ้นต้นด้วยรหัสชุดวิชา14xxx ทุกชุดวิชาของท้ังสองภาค 

การศึกษาดังนี้คือ

          ภาคต้น ภายในวันที่10สิงหาคม

          ภาคปลาย ภายในวันที่10กุมภาพันธ์

 ทั้งนี้ไม่มีการขยายเวลาและไม่มีการรับลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา

11. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ชุดวิชาต่อไปน้ี เทียบโอนเป็น 

ชุดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง)พ.ศ.2554

 1. ชุดวิชา 31304 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง

 2. ชุดวิชา 31409 เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

 3. ชุดวิชา 31403 เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่

12. นกัศกึษาท่ีจะลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาใดๆ กต็ามขอใหช้ำาระค่าลงทะเบยีนเรียนตามอตัรา 

ทีก่ำาหนดไว้ประจำาภาคการศกึษานัน้ๆ เท่านัน้เน่ืองจากบางชุดวชิามกีารเปล่ียนแปลงคา่วสัดุกจิกรรมเสริมทกัษะ 

หรือวัสดุประจำาชุดวิชา

ที่ไหน เวล�ใด
มสธ. ใครก็เรียนได้
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ก�รลงทะเบียนต�มแผนก�รศึกษ� ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562

แผนการศึกษา

(รายชุดวิชา)

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1
สอบกลางภาค

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 2
สอบปลายภาค

สอบซ่อม

(กรณีสอบไม่ผ่าน)

แผน ก1 หน่วยที่ 1-15 หน่วยที่ 1-15

แผน ก2 หน่วยที่ 1-7 หน่วยที่ 8-15 หน่วยที่ 1-15

แผน ก3 หน่วยที่ 1-7 หน่วยที่ 8-15 หน่วยที่ 1-15

คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยได้จัดทำาคำาชี้แจงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำาหนด

โดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจากคู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำาล่วงหน้า 

ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจะแจ้งเพิ่มเติมในคำาชี้แจง และขอให้นักศึกษายึดถือ

ข้อมูลจากคำาชี้แจงเป็นลำาดับแรกส่วนข้อมูลอื่นๆใช้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา

หรือคู่มือนักศึกษาในลำาดับต่อไป

ในฐานะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดและจัดการเรียนการสอนใช้ระบบการศึกษา 

ทางไกลตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาไดมุ้ง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรงุและพฒันาระบบการจดัการศกึษาทางไกลใหม้ปีระสทิธภิาพ 

และทันสมัยสะดวกเรียนและเรียนอย่างมีความสุขตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในโอกาสสถาปนาครบ

40ปีสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษา 

ทางไกลของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมาและมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลโดยจัดการ 

เรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่โดยเสนอให้จัดการศึกษาทางไกลเป็น

3แผนตามแผนการศึกษาดังนี้

แผนการศึกษา ก1จัดการศึกษารูปแบบเดิมใช้การสอบไล่ปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหา

ชุดวิชาหน่วยที่1-15

แผนการศึกษา ก2จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคในการประเมินผลการ 

เรียนรู้(แบ่งการสอบออกเป็น2ส่วนสอบกลางภาคสอบหน่วยที่1-7สอบปลายภาคสอบหน่วยที่8-15)

แผนการศึกษา ก3จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอบกลางภาค

และการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2ส่วนสอบกลางภาคสอบหน่วยท่ี 1-7และสอบปลายภาคสอบ 

หน่วยที่8-15)

รายละเอียดของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาทั้ง 3 แผน
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ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขก�รลงทะเบียนเรียนและก�รเลือกแผนก�รศึกษ�

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน3ชุดวิชาต่อ1ภาคการศึกษาโดยนักศึกษาสามารถเลือก 

แผนการศกึษาของแตล่ะชดุวิชาทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนทีเ่หมอืนหรอืตา่งกนักไ็ด้โดยชว่งเวลาของการลงทะเบยีน 

เรียนและเลือกแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษาน้ันแล้วจะไม่สามารถ 

เปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดเท่านั้นหาก

พน้เวลาทีก่ำาหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษาไปแลว้ชดุวชิาทีล่งทะเบยีนนัน้จะถกูกำาหนดใหเ้ปน็แผนการศึกษา ก1

4. กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษาชุดวิชาลงทะเบียนนั้นจะถูกกำาหนดเป็น

แผนการศึกษา ก1

5. กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำาหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว

จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้นจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการ 

ศึกษา ก1

6. นกัศกึษาปกตเิทา่นัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3สำาหรบันักศกึษาลกัษณะพิเศษ

(ผู้ที่มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยิน ออทิสติกหรือเป็นผู้ต้องขัง) และนักศึกษาท่ีอยู่ต่างประเทศถูกกำาหนดให้ลงทะเบียน 

เรียนแผนการศึกษาก1เท่านั้นในช่วงการทดลองนี้

7. ชดุวิชาทีนั่กศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษาก2และก3จะเปน็ชดุวชิาท่ัวไป(เน้นทฤษฎีเพยีงอยา่งเดยีว)

สำาหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบ 

ออนไลน์และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศึกษาก1เท่านั้น

 กรณีที่นักศึกษาเลือกชุดวิชาในแผนการศึกษา ก2 และแผน ก3 จะไม่มีการนำาคะแนนกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษสอนเสริมเก็บคะแนนมาใช้ จะนำาเฉพาะคะแนนจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้ และคะแนนสอบมาใช้ใน 

การประมวลผลสอบเท่านั้น

8. กรณมีหาวิทยาลยัตรวจสอบพบปัญหาการลงทะเบยีนเรยีนและแจง้นักศกึษาแล้วให้นักศกึษาตอบกลบั 

มายังมหาวิทยาลัยโดยด่วน กอ่นวนัที ่29 กมุภาพนัธ ์2563หากนกัศกึษาไมส่ามารถตอบกลบัมายงัมหาวทิยาลยั 

ภายในช่วงเวลาของการเลือกแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะกำาหนดชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแผนการศึกษา ก2

และแผนการศึกษาก3ให้เป็นแผนการศึกษาก1เท่านั้น

9. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกแผนการศึกษาได้ ต้องมีสถานภาพ 

นกัศกึษาปกติและลงทะเบยีนเรยีนอยา่งตอ่เน่ืองกรณนีกัศกึษาไมส่ามารถ

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆได้นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาด้วยการลาพักการศึกษาพร้อมชำาระค่าบำารุงการศึกษา 

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ก�รจัดแผนก�รศึกษ�แบบ ก3 ประจำ�ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562 

การจัดแผนการศึกษาแบบก3คือรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน 

เรยีนได้เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาประสบความสำาเรจ็ในการเรยีนมากยิง่ขึน้โดยการจดัแผนการศึกษาก3ประกอบดว้ย

กิจกรรมร่วมเรียนรู้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคเริ่มต้นจัดการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา2562

การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้

1. มหาวทิยาลัยจดักจิกรรมรว่มเรยีนรูจ้ำานวน2คร้ังครัง้ละ2วนั(วนัละ6ชัว่โมง)ในวนัเสารแ์ละวนัอาทติย์

ตามวนัและสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยักำาหนดซึง่นกัศกึษาท่ีลงทะเบยีนแผนการศกึษาก3ทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรม 

ตามวันและเวลา ที่นักศึกษาเลือกเท่านั้น (มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเข้าร่วม 

กจิกรรมเรียนรู้ระหวา่งคร้ังที่1และครัง้ที่2เชน่ครัง้ที่1นกัศกึษาเลอืกสถานทีก่จิกรรมรว่มเรยีนรู้ณศนูยว์ทิยพัฒนา

มสธ.ลำาปางครั้งที่2นักศึกษาต้องเลือกสถานที่กิจกรรมร่วมเรียนรู้ณศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง)

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษาก3จะมีคะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 20คะแนน

2ครั้งรวม40คะแนนและคะแนนจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค60คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนน

สำาหรับคะแนนเก็บอ่ืนๆ เช่นกิจกรรมประจำาชุดวิชาการสอนเสริมเก็บคะแนนหรือกิจกรรมพิเศษอ่ืนจะไม่นำามา 

บวกเพิ่มกับคะแนนข้างต้นอีก

3. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีเงื่อนไขว่าชุดวิชาท่ีกำาหนดจัดกิจกรรมท่ีศูนย์ใดจะต้องมี 

นักศึกษาลงทะเบียนและเลือกแผนก3ในชุดวิชานั้นในศูนย์นั้นมากกว่า15คน

4. ในการลงทะเบียนเรียนและเลือก แผนก3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าลง 

ทะเบียนและค่าบำารุงการศึกษาเพิ่มแต่ในการไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนดนักศึกษา 

จะต้องเสียค่าที่พักและค่าอาหารด้วยตนเอง กรณีที่ต้องพักค้างคืน

5. นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาก3แล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแผนการศึกษาได้ระหว่างภาคยกเว้นใน 

กรณีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้นั้นมีจำานวนนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนแผนการศึกษาก3น้อยกว่า15คนให้ 

ยกเลิกการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ณสถานที่นั้นๆนักศึกษาจะถูกเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผนการศึกษาก1หรือ

แผนการศึกษาก2ตามที่นักศึกษาได้เลือกสำารองไว้

6. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบปัญหาการลงทะเบียนเรียนและแจ้งนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตอบ 

กลับมายังมหาวิทยาลัย โดยด่วน ก่อนวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักศึกษาไม่สามารถตอบกลับมายัง 

มหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลาของการเลือกแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะกำาหนดชุดวิชาที่ลงทะเบียนแผนการ 

ศึกษาก3ให้เป็นแผนการศึกษาก1เท่านั้น

7. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาก3ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดเท่านั้น 

หากพ้นเวลาที่กำาหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้วชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการ 

ศึกษา ก1
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การจัดแผนการศึกษา แผน ก3 เริ่มทดลองจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

โดยมีชุดวิชาที่ทดลองจัดการศึกษาแผนก3จำานวน14ชุดวิชาดังต่อไปนี้

 1. 10152 ไทยกับสังคมโลก

 2. 21328 นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

 3. 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 4. 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

 5. 33201 การบริหารราชการไทย

 6. 41201 กฎหมายมหาชน

 7. 41211 กฎหมายแพ่ง1:บุคคลนิติกรรมสัญญา

 8. 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

 9. 41232 กฎหมายอาญา2:ภาคความผิด

10. 41323 กฎหมายพาณิชย์3:ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน

11. 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

12. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

13. 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

14. 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

นักศึกษ�เลือกแผนก�รศึกษ�ได้ที่
https://web4.stou.ac.th/eduplan
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กำ�หนดก�รจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ประจำ�ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562

 ชุดวิชา  คร้ังท่ี วันท่ี สถานท่ี

 1.  28-29มีนาคม2563 มสธ.นนทบุรี

   18-19เมษายน2563 โรงเรียนระยองวิทยาคม

   25-26เมษายน2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

   6-7มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

   13-14มิถุนายน2563 โรงเรียนระยองวิทยาคม

   27-28มิถุนายน2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 2.  28-29มีนาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

   4-5เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

   16-17พฤษภาคม2563 มสธ.นนทบุรี

   6-7มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

   13-14มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

   4-5กรกฎาคม2563 มสธ.นนทบุรี

 3.  28-29มีนาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครนายก

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

   4-5เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

   18-19เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

   25-26เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

   9-10พฤษภาคม2563 มสธ.นนทบุรี

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

   16-17พฤษภาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.สุโขทัย

   6-7มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

   13-14มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครนายก

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

   20-21มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.สุโขทัย

   27-28มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

110152

21328

30205

1

1

2

2

2

ไทยกับสังคมโลก

นวัตกรรม ส่ือ และ

เทคโนโลยีการศึกษา

สำาหรับเด็กปฐมวัย

คณิตศาสตร์และสถิติ
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                  ชุดวิชา  คร้ังท่ี  วันท่ี  สถานท่ี

    4-5กรกฎาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

 4.   4-5เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    18-19เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

    25-26เมษายน2563 มสธ.นนทบุรี

    6-7มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนาลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    13-14มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

    20-21มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

 5.   28-29มีนาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครนายก

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    4-5เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.สุโขทัย

    9-10พฤษภาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    6-7มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครนายก

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    20-21มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.สุโขทัย

    4-5กรกฎาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

1

1

2

2

32334

33201

ระบบสารสนเทศและ

การวิจัยการตลาด

การบริหารราชการไทย
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                  ชุดวิชา  คร้ังท่ี  วันท่ี  สถานท่ี

 6.   28-29มีนาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    25-26เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

    6-7มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    13-14มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

 7.   18-19เมษายน2563 มสธ.นนทบุรี

    ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    9-10พฤษภาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

    27-28มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    4-5กรกฎาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

 8.   28-29มีนาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    16-17พฤษภาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

    13-14มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    20-21มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

41201

41211

41213

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพ่ง 1:

บุคคล นิติกรรม สัญญา

กฎหมายว่าด้วย

ทรัพย์สิน

1

1

1

2

2

2
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                  ชุดวิชา  คร้ังท่ี  วันท่ี  สถานท่ี

 9.   4-5เมษายน2563 มสธ.นนทบุรี

            

    27-28มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

 10.  28-29มีนาคม2563 มสธ.นนทบุรี

   ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

  25-26เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

    6-7มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    13-14มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

 11.  18-19เมษายน2563 มสธ.นนทบุรี

  16-17พฤษภาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

    20-21มิถุนายน2563 มสธ.นนทบุรี

    4-5กรกฎาคม2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

 12.  25-26เมษายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

    9-10พฤษภาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

    27-28มิถุนายน2563 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

    4-5กรกฎาคม2563 มสธ.นนทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

     ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

1

1

1

1

2

2

2

2

41232

41323

41401

60120

กฎหมายอาญา 2:

ภาคความผิด

กฎหมายพาณิชย์ 3:

ประกันด้วยบุคคล และ

ทรัพย์ตั�วเงิน

ภาษาอังกฤษ

สำาหรับนักกฎหมาย

หลักเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองต้น
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                  ชุดวิชา  คร้ังท่ี  วันท่ี  สถานท่ี

คาบ 1

เวลา 8.30-10.00 น.

คา
บ 

3

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบ 2

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบ 4

เวลา 15.00-16.30 น.

 13.  25-26เมษายน โรงงานนำ้าตาลบุรีรัมย์อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์

    2563 โรงงานนำ้าตาลสหเรืองมุกดาหารบ้านป่าหวาย

      ต.บางทรายใหญ่อ.เมืองจ.มุกดาหาร

     โรงงานนำ้าตาลพิษณุโลกต.ไผ่ล้อมอ.บางกระทุ่ม

      จ.พิษณุโลก

    27-28มิถุนายน โรงงานนำ้าตาลบุรีรัมย์อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์

    2563 โรงงานนำ้าตาลสหเรืองมุกดาหารบ้านป่าหวาย

      ต.บางทรายใหญ่อ.เมืองจ.มุกดาหาร

     โรงงานนำ้าตาลพิษณุโลกต.ไผ่ล้อมอ.บางกระทุ่ม

      จ.พิษณุโลก

 14.  4-5เมษายน โรงงานนำ้าตาลบุรีรัมย์อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์

    2563 โรงงานนำ้าตาลพิษณุโลกต.ไผ่ล้อมอ.บางกระทุ่ม

      จ.พิษณุโลก

              

    6-7มิถุนายน โรงงานนำ้าตาลบุรีรัมย์อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์

    2563 โรงงานนำ้าตาลพิษณุโลกต.ไผ่ล้อมอ.บางกระทุ่ม

      จ.พิษณุโลก

1

1

2

2

91307

91419

การพัฒนาชุมชนเกษตร

การบริหารจัดการทุน

เพื่อการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้นักศึกษาติดตามและตรวจสอบวันและสถานที่อีกครั้งในเว็บไซต์ของมสธ.

การจัดสอบกลางภาค
การจัดสอบกลางภาคเป็นโครงการนำาร่องเร่ิมทดลองให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา 

สำาหรับภาคปลาย ปีการศึกษาท่ี 2562 แผนการศึกษาท่ีมีการจัดสอบกลางภาค คือ แผน ก2 และ แผน ก3 

มหาวทิยาลยัจะจดัสอบกลางภาคโดยนำาเนือ้หาจากหน่วยท่ี1-7มาจดัสอบกลางภาคในวนัอาทิตยสั์ปดาห์สุดท้ายของ 

เดอืนพฤศจกิายนสำาหรบัภาคตน้และวนัอาทติยส์ปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคมสำาหรบัภาคปลาย(วนัอาทิตย์ท่ี

31พฤษภาคม2563)

การสอบกลางภาคใช้เวลาสอบคาบสอบละ1ชั่วโมงครึ่ง
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1  -  1

มกร�คม  2563       กุมภ�พันธ์  2563

ช่วงเวล�ก�รลงทะเบียนเรียน

10  -  29

มกร�คม  2563       กุมภ�พันธ์  2563

ช่วงเวล�ก�รเลือกแผนก�รศึกษ�

31

พฤษภ�คม  2563

วันสอบกล�งภ�ค

6    -    5

มิถุน�ยน  2563       กรกฎ�คม  2563

ช่วงเวล�ก�รจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 2

28  -  17

มีน�คม  2563       พฤษภ�คม  2563

ช่วงเวล�ก�รจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1

2  -  3

พฤษภ�คม  2563

วันสอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2562

18  -  19

กรกฎ�คม  2563

วันสอบปล�ยภ�ค

ปฏิทินกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคทั่วประเทศเฉพาะท่ีศูนย์บริการการศึกษาประจำาจังหวัดเท่าน้ันสำาหรับ 

สนามสอบในกรุงเทพมหานครจัดสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

นักศึกษาที่เข้าสอบกลางภาคแล้ว มหาวิทยาลัยจะยังไม่ประกาศผลสอบกลางภาค หน่วยที่ 1-7 โดย 

ผลสอบกลางภาคจะต้องนำาไปรวมกับผลการสอบปลายภาค หน่วยท่ี 8-15 จึงจะถือว่าผลสอบสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยจึงจะประกาศผลการสอบหากนักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือขาดสอบปลายภาคจะถือว่าผลการ 

สอบไม่สมบูรณ์หรือจะได้ลำาดับขั้นI
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ที่ไหน เวล�ใด
มสธ. ใครก็เรียนได้

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน

1. ลงทะเบียนและเลอืกแผนการศกึษาออนไลนผ์า่นระบบอนิเทอรเ์นต็ที่https://web4.stou.ac.th/eduplan

2.ลงทะเบียนและเลือกแผนการศึกษาศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(มสธ.นนทบุรี)หรือศูนย์วิทยพัฒนา

มสธ.ทั้ง10แห่ง

3.ลงทะเบยีนทีท่ำาการไปรษณยี์ธนาคารหรือบริการตู้ATMและเขา้เลือกแผนการศกึษาภายหลังท่ีhttps://

web4.stou.ac.th/eduplan

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา

1. ลงทะเบียนเรียนพร้อมเลือกแผน

 1.1 เลือกช่องทางการลงทะเบียน

    1)เว็บไซต์https://web4.stou.ac.th/eduplan

    2)ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่งหรือ

    3)ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรมสธ.(OSS)

 1.2 เลือกชุดวิชา แผนการศึกษา กรณีเลือกแผน ก3 ให้นักศึกษาเลือกศูนย์จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้

และเลือกแผนสำารอง

 1.3ชำาระเงินตามช่องทางที่กำาหนด

2.ลงทะเบียนเรียนก่อนแล้วเลือกแผนการศึกษาภายหลัง

 2.1เลือกช่องทางการลงทะเบียน

    1)ที่ทำาการไปรษณีย์

    2)ธนาคาร

    3)ตู้ATM

 2.2ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนพร้อมชำาระเงิน

 2.3 กรณีต้องการเลือก แผน ก2 หรือ แผน ก3 ให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ https://web4.stou.

ac.th/eduplan เพื่อเข้าไปเลือกแผนการศึกษา (หลังจากยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนแล้วประมาณ3-5 วัน)

อนึ่ง หากนักศึกษาเลือกแผน ก3 ให้นักศึกษาเลือก ศูนย์จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ และเลือกแผนสำารอง (ต้อง

ดำาเนินการก่อนวันที่29กุมภาพันธ์2563)
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นักศึกษ�

ลงทะเบียนพร้อมกับ
ก�รเลือกแผนก�รศึกษ�
(ก่อนวันที่ 29 กุมภ�พันธ์ 2563)

1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่�นเค�น์เตอร์เซอร์วิส

2. ศูนย์บริก�รร่วมแบบครบวงจร มสธ. (OSS)

3. ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ. 10 ศูนย์ 

ตรวจสอบแผนก�รศึกษ�

ตรวจสอบกำ�หนดก�รสอบและสน�มสอบร�ยบุคคล (แจ้งแผนก�รศึกษ�)

(www.stou.ac.th/website/Exam/login_11.aspx)
ใบแจ้ง

สน�มสอบ

เลือกแผนก�รศึกษ�และ

ตรวจสอบแผนก�รศึกษ�

(ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

ลงทะเบียนก่อน เลือกแผน
ก�รศึกษ�ภ�ยหลัง

1. ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ทั่วประเทศ

2. เค�น์เตอร์ธน�ค�ร 9 ธน�ค�ร

3. บริก�รตู้ ATM

หมายเหตุ

นักศึกษ�ส�ม�รถเลือกแผนฯ ได้ ภายใน 3-5 วันทำาการ

นบัตัง้แตว่นัทีน่กัศกึษ�ลงทะเบียนเรยีนและมห�วทิย�ลยั 

ได้รับข้อมูลก�รลงทะเบียนเรียนครบถ้วนและสมบูรณ์

หมายเหตุ

นักศึกษ�ที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่�นเค�น์เตอร์เซอร์วิสจะ

ต้องดำ�เนินก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รลงทะเบียนต�มที่

กำ�หนดเท่�นั้น ห�กชำ�ระในช่องท�งอื่น ๆ  มห�วิทย�ลัยฯ 

จะถือว่�ข้อมูลก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์เซอร์วิสไม่

สมบูรณ์

(https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp)

ผังก�รลงทะเบียนและเลือกแผนก�รศึกษ�
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วิธีลงทะเบียนเรียน  ก�รเลือกแผนก�รศึกษ�
และชำ�ระเงินของ มสธ.

 ลงทะเบียนและชำ�ระเงินที่เว็บไซต์ออนไลน์เค�น์เตอร์เซอร์วิส 

  (https://web4.stou.ac.th/eduplan/)
  ลงทะเบียนเรียน เลือกแผนก�รศึกษ�และชำ�ระเงินที่เค�น์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-eleven 

  หรือชำ�ระผ่�นบัตรเดบิต/เครดิต

 ลงทะเบียนด้วยตนเอง 
  ลงทะเบียนและชำ�ระเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�ก�ร มสธ. (ศูนย์บริก�รร่วมแบบครบวงจร OSS) 

  หรือศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.

    นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาได้ทันที

 ลงทะเบียน ณ ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ 
  กรอกแบบฟอร์มก�รลงทะเบียน และชำ�ระเงินด้วยบริก�ร Pay at Post

    นักศึกษาเลือกแผนการศึกษา ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดได้ที่  www.stou.ac.th

 ลงทะเบียนและชำ�ระเงินที่เค�น์เตอร์ธน�ค�ร
  กรอกแบบฟอร์มก�รลงทะเบียนและชำ�ระเงินผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รกรุงไทย ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 

  ธน�ค�รกรุงเทพ ธน�ค�รทห�รไทย ธน�ค�รกสิกรไทย ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ธน�ค�รออมสิน 

  ธน�ค�รธนช�ต และธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร

    นักศึกษาเลือกแผนการศึกษา ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดได้ที่  www.stou.ac.th

 ลงทะเบียนและชำ�ระเงินท�งเครื่อง ATM
  กับธน�ค�รกรุงไทย ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� ธน�ค�รกสิกรไทย ธน�ค�รกรุงเทพ

  และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ (ต้องเป็นบัตร ATM ของธน�ค�รนั้นๆ)

    นักศึกษาเลือกแผนการศึกษา ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดได้ที่  www.stou.ac.th 
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มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนปกติและค่าธรรมเนียมสอบซ่อมดังนี้

1. ค่าลงทะเบียนเรียนต่อ1ภาคการศึกษาประกอบด้วย

รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

1.1ค่าบำารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 500

1.2ค่าชุดวิชาชุดวิชาละ 300

1.3ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาละ 700(ยกเว้นบางชุดวิชา)

1.4ค่าวัสดุประจำาชุดวิชา(ถ้ามี)ได้แก่ดีวีดีซีดีมัลติมีเดียแผ่นละ200บาทและซีดีเสียง(MP3)แผ่นละ100บาท

1.5ค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ(กรณีเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ)อัตราค่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

กำาหนดเฉพาะของแต่ละชุดวิชา(ดังรายละเอียดในหน้า37)

1.6ค่าวัสดุกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพฯทุกชุดวิชาชุดวิชาละ

(ยกเว้นชุดวิชา55312ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย)

1,000

3,800

2. เลือกชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ตั้งแต่ 1-3 ชุดวิชา และขอให้ตรวจสอบกำาหนด 

วัน-เวลาสอบจากตารางสอบไล่

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของชุดวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียน

 3.1 เป็นชุดวิชาปกติทั่วไปคือชุดวิชาที่มีการสอบภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวหรือไม่

 3.2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ คือชุดวิชาที่มีการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึง

นกัศกึษาตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัิเสรมิทกัษะตามท่ีมหาวทิยาลัยกำาหนดหรือทำาแบบฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเองโดยไมม่ี

การฝึกภาคสนามหรือไม่

 3.3 เปน็ชดุวชิาในโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีเลอืกศกึษาหรอืไม่หากลงทะเบยีนชดุวชิานอกโครงสรา้งหลกัสตูร

เพือ่เปน็ชุดวชิาเลือกเสรีหรอืเกนิโครงสรา้งหลกัสตูรขอให้ตรวจสอบกบัตารางชดุวชิาท่ีมหาวทิยาลัยไม่นับเปน็เลอืก

เสรีหรือเกินโครงสร้างหลักสูตร

 3.4 เป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯหรือไม่ซึ่งชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯจะต้องลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา(เหลือ1-3ชุดวิชารวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ)สามารถตรวจสอบ

ได้จากตารางแสดงตัวอย่างจำานวนชุดวิชาที่สอบผ่าน ลงทะเบียนเรียน และเหลืออยู่ของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ

4. ตรวจสอบอัตราชุดวิชาที่เลือกลงทะเบียนในหน้า37โดยชุดวิชาที่เลือกเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกหรือ

ชุดวิชาที่ประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงประจำาภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ต้องซื้อเอกสาร 

การสอน ดังนั้น นักศึกษาต้องเลือกอัตราช่อง 1 = ซื้อ เท่าน้ัน ส่วนชุดวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแล้วในสถานภาพ 

นักศึกษาเดียวกันให้เลือกอัตราช่อง2=ไม่ซื้อ
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ตัวอย่าง การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน
 ก�รก รอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ผ่�น เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร และ ผ่�น ระบบ Pay at Post

สำาหรับเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

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

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

ห้างฉัตร

6,000
500

5 6 2 0 1 3 0 8 5 1  1      6  2    2   2

6,500

หกพันห้าร้อยบาทถ้วน.

1  มกราคม  2563

นายซื่อตรง  ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

1 0 1 0 3 1 1 6 4 2 3 1

5.ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2562

6. มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางดำาเนินการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ โดยขอให้นักศึกษา

ดำาเนินการแก้ไขและตรวจสอบก่อนจัดส่งเอกสารการแก้ไขไปยังมหาวิทยาลัยสำาหรับปัญหาต่างๆมีดังนี้

 6.1 การไม่สัง่ซือ้วสัดุการศกึษาของชดุวชิาท่ีลงทะเบยีนเปน็คร้ังแรก(สถานภาพนักศกึษาปจัจบุนั)หรอื

เป็นชุดวิชาที่ประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง

 6.2 จำานวนเงินในการชำาระค่าลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

 6.3 ลงทะเบียนชุดวิชาที่มีผลการสอบลำาดับขั้นผ่าน

 6.4 ลงทะเบียนชุดวิชาที่ไม่นับเป็นชุดวิชาเลือกเสรีหรือเป็นชุดวิชาเฉพาะของนักศึกษาวิชาเอกอื่น

 6.5 ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯโดยท่ียังไม่มีสิทธ์ิ(เหลือเกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร)

7. ภาคการศึกษาท่ี 2/2562มหาวิทยาลัยประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง จำานวน 23 ชุดวิชา 

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษา(ถ้าไม่สั่งซื้อการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์)

ได้แก่ชุดวิชาต่อไปนี้(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า37)

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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 1. ชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 2. ชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 3. ชุดวิชา 15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

 4. ชุดวิชา 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 5. ชุดวิชา 16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

 6. ชุดวิชา 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

 7. ชุดวิชา 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

 8. ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง1และการบัญชีขั้นสูง2

 9. ชุดวิชา 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

 10. ชุดวิชา 32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

 11. ชุดวิชา 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 12. ชุดวิชา 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 13. ชุดวิชา 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

 14. ชุดวิชา 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 15. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

 16. ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

 17. ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ2:วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

 18. ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 19. ชุดวิชา 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

 20. ชุดวิชา 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

 21. ชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 22. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

 23. ชุดวิชา 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

หมายเหตุชุดวิชาปรับปรุงเอกสารการสอนอาจมีการเปล่ียนแปลงขอให้นักศึกษาติดตามจากข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

ชุดวิช�ที่มีก�รปรับปรุงเอกส�รก�รสอน ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริม 

การเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 กับชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559ดังนี้

ลำาดับ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาค 

การศึกษา

ที่เริ่ม

เทียบแทน

1. 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริม

 การเกษตร

91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนา

 การเกษตร

1/2560

2. 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม

 การเกษตร

91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริม

 และพัฒนาการเกษตร

2/2560

3. 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

1/2561

4. 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริม

 การเกษตร

91352 การจัดการความรู้ภูมิปัญญา

 และนวัตกรรมเกษตร

1/2561

5. 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา

 การเกษตร

1/2561

6. 91350 การเป็นผู้นำามนุษยสัมพันธ์และ

 จิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

91201 ผู้นำามนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยา

 ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2/2561

7. 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

1/2562

8. 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2/2562
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ชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

10103 ทักษะชีวิต ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10121 อารยธรรมมนุษย์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10131 สังคมมนุษย์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต ก1,ก2 - - - - 1,000 300

10151 ไทยศึกษา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

10152 ไทยกับสังคมโลก ก1,ก2,ก3 1 - - - 1,200 300

10161 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10162 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2 - 1 - - 1,500 300

10163 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ ก1,ก2 - 1 1 - 1,300 300

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

10202 การอ่านภาษาไทย ก1 - - - - 1,000 300

10203 พฤติกรรมมนุษย์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ก1,ก2 5 2 - - 2,600 300

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร ก1 - - - - 1,000 300

11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ ก1 - - - - 1,000 300

11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว ก1 - - - - 1,000 300

11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ ก1,ก2 - 1 1 - 1,300 300

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ก1,ก2 3 1 - - 1,700 300

11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ 1. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

2. 10162 ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร มีคู่มือและสมุดฝึกเขียนตัวอักษรจนี 1 เล่ม ราคา 400 บาท

ชดุวิชาที่เปดิให้ลงทะเบยีนเรยีน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

แผน ก1( )และแผน ก2 แผน ก3

หม�ยเหตุ				10162	ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	มีคู่มือและสมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีน	1	เล่ม	ราคา	400	บาท
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

11307 ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

***11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

12302 เศรษฐกิจไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

12303 สังคมไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

12310 วิถีไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

12311 โลกทัศน์ไทย ก1 - - - - 1,000 300

12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย ก1 - - - - 1,000 300

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ก1 - - - - 1,000 300

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ก1 - - - - 1,000 300

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ ก1 - - - - 1,000 300

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ก1 - - - - 1,000 300

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

13321 การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ก1 1 - - 1,000 2,200 1,300

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด ก1 - - - - 1,000 300

13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

***14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก1 - - - - 1,000 300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

   *** เป็นชุดวชิาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาทางเวบ็ไซต์ จงึไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น

       ชุดวชิาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวชิา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียนเรียน และห้ามลงทะเบียนเพิม่ชุดวชิา

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

***14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 ก1,ก2 - - - - 1,000 300

***14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 ก1,ก2 - - - - 1,000 300

***14216 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ก1,ก2 - - - - 1,000 300

***14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

***14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

***14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร  (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน ก1 - - - - 1,000 300

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร ก1,ก2 1 1 - - 1,300 300

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
นักนิเทศศาสตร์

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

15266 ส่ือศึกษา ก1 - - - - 1,000 300

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

15336 การบริหารกิจการส่ือสาร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ (ปป) ก1 - 1 - - 1,100 300

16354 ส่ือโฆษณา ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง ก1 - - - 3700 4,700 4,000

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

   *** เป็นชุดวชิาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาทางเวบ็ไซต์ จงึไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น

       ชุดวชิาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวชิา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียนเรียน และห้ามลงทะเบียนเพิม่ชุดวชิา

ก1

ก1

ก1

ก1

ก1

3,700
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

16427 การบริหารงานโฆษณา ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

16441 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ก1 - - - 3200 4,200 3,500

16442 การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ก1 - - - 3500 4,500 3,800

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ก1 1 1 - 4800 6,100 5,100

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา ก1 - 1 - 3200 4,300 3,500

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ ก1 1 - - 2,400 3,600 2,700

16462 ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน ก1 - - - 4000 5,000 4,300

20101 พื้นฐานการศึกษา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

20201 พัฒนศึกษา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

20202 วิทยาการการสอน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

20302 สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน ก1 - - - - 1,000 300

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

21328 นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย

ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
และสังคม

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1 - - - 1000 2,000 1,300

3,200

3,500

4,800

3,200

4,000

1,000
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

24411 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว ก1,ก2 - - - - 1,000 300

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว ก1 1 - - 1,000 2,200 1,300

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

26405 การศึกษาทางไกล ก1,ก2 - - - - 1,000 300

26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

27102 เทคโนโลยีทางการสอน ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

27103 ส่ือการศึกษาพัฒนสรร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

30204 องค์การและการจัดการ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร ก1 - - - - 1,000 300

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ก1 - - - - 1,000 300

30210 การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจ

ก1 - - - - 1,000 300

31303 การจัดการงานสนาม ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง ก1 - 1 - 1,000 2,100 1,300

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32204 การบัญชีขั้นต้น ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

32205 การบัญชีขั้นกลาง  2 ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ก1 - - - - 1,000 300

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32208 การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน และการ
วิเคราะห์งบการเงิน

ก1 - - - - 1,000 300

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32302 การจัดการการตลาด ก1 - - - - 1,000 300

32303 การจัดการการเงิน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย (ปป) ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32320 การบัญชีขั้นกลาง  1 ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก1,ก2 - - - - 1,000 300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

ก1

ก1

ก1

ก1

ก1

ก1
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน (ปป)

ก1 - - - - 1,000 300

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง
สมรรถนะ (ปป)

ก1 - - - - 1,000 300

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส าหรับนักการเงิน ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32332 การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด 
 และการศึกษาความเป็นไปได้

ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ก1 - - - - 1,000 300

32337 การจดัการการตลาดเพือ่การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ปป) ก1 - 1 - - 1,100 300
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร ก1 - - - - 1,000 300

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ก1 - - - - 1,000 300

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32406 การจัดการสินเชื่อ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

ก1
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน  และการบัญชี
เฉพาะกิจการ

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ก1 - - - - 1,000 300

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ก1 1 - - 1,000 2,200 1,300

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบ
บัญชี

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่ง
การเรียนรู้

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทาง
การเงิน

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32474 การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ก1 - - - 2300 3,300 2,600

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

ก1 1 - - 1,000 2,200 1,300

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  (ปป) ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

2,300
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ก1 1 - - 7000 8,200 7,300

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม 
และการจัดการที่พักทางเลือก

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล ก1 - - - - 1,000 300

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน และการจัดการสินเชื่อ ก1 - - - - 1,000 300

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน ก1 - - - - 1,000 300

33201 การบริหารราชการไทย ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

33202 การคลังและงบประมาณ ก1 - - - - 1,000 300

33206 สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด ® ก1 - - - - 1,000 300

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ ® ก1 - - - - 1,000 300

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับนักปกครอง
ท้องที่ ®

ก1 - - - - 1,000 300

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครอง
ท้องที่ ®

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครอง
ท้องที่ ®

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ®

ก1 - - - - 1,000 300

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ ก1 1 - - 1,000 2,200 1,300

หมายเหตุ 1.  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

2. ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารปกครองท้องที่

7,000

ก1

ก1

หม�ยเหตุ		 ®	 เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกการบริหารปกครองท้องที่
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

33411 การแรงงานสัมพันธ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก1,ก2 - 1 1 - 1,300 300

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33432 การบริหารส านักงาน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33440 การบริหารงานสรรพสามิต ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี ก1,ก2 - - - - 1,000 300

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ® ก1 - 1 - 1,000 2,100 1,300

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ก1,ก2 - - - - 1,000 300

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ก1,ก2 - 1 1 - 1,300 300

40205 กฎหมายธุรกิจ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ก1 - - - - 1,000 300

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

41201 กฎหมายมหาชน ก1,ก2,ก3 - 1 - - 1,100 300

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

หมายเหตุ 1.  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

2. ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารปกครองท้องที่
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  (ปป) ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด ก1,ก2,ก3 - 1 - - 1,100 300

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 
ต๋ัวเงิน

ก1,ก2,ก3 - 1 - - 1,100 300

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท ก1 1 - - - 1,200 300

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความ
แพ่ง

ก1 - 1 - - 1,100 300

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง และ
กฎหมายล้มละลาย (ปป)

ก1 - - - - 1,000 300

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา ก1 - - - - 1,000 300

41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41404 กฎหมายแรงงาน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

41405 กฎหมายส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41431 การบริหารงานยุติธรรม ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ ก1 - - - - 1,000 300

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก1,ก2 4 - - - 1,800 300

50103 สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

52203 อนามัยส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 - - - - 1,000 300

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวช
ศาสตร์

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข ก1,ก2 - - - - 1,000 300

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก1 - - - - 1,000 300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ก1 4 - - 3500 5,300 3,800

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข ก1 - - - - 1,000 300

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ก1 - - - 5200 5,500 0

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข ก1 - - - - 1,000 300

53202 การสาธารณสุขทั่วไป ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

53303 การจัดการสาธารณภัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข ก1 - 1 - 1,000 2,100 1,300

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

54119 สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ก1 - - - - 1,000 300

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ก1 - - - - 1,000 300

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ก1 - - - - 1,000 300

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ก1 - - - 3,200 4,200 3,500

หมายเหตุ
     ชุดวชิา 52310 (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562)

 1. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (รหัสวชิาเอก 50174) ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 52311  ก่อนลงทะเบียนเรียน

 2. ชุดวชิา 52405 เป็นชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวสัดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว
ประชาสัมพันธ ์
     ของมหาวทิยาลัย

3,500

6,200 6,500

หม�ยเหตุ		 	1.		นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(รหัสวิชาเอก	50174)	ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	52311	ก่อนลงทะเบียนเรียน

	 	 ชุดวิชา	52310	(เปิดสอนในภาคการศึกษาที่	2/2562)

	 2.	 ชุดวิชา	52405	เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง	ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ก1 - - - - 1,000 300

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน ก1 - - - - 1,000 300

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม ก1 - - - - 1,000 300

55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

55305 ธรรมานามัย ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ ก1,ก2 - - 3 - 1,600 300

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรม
แผนไทย

ก1 1 - - 6000 7,200 6,300

55308 เวชกรรมแผนไทย ก1,ก2 1 1 - - 1,300 300

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก1 - - - 3800 4,800 4,100

55315 นวดแผนไทย 2 ก1 - - 1 6,200 7,400 6,500

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ก1 2 - - 6000 7,400 6,300

55318 เวชกรรมแผนไทย 2 ก1 1 - - 5,800 7,000 6,100

55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก1 - - - 5,000 6,000 5,300

*55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ ก1,ก2 - - 3 - 1,600 300

*55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรม
แผนไทย

ก1 1 - - 6000 7,200 6,300

*55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก1 - - - 3800 4,800 4,100

*55329 นวดแผนไทย 2 ก1 - - 1 6200 7,400 6,500

*55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ก1 2 - - 6000 7,400 6,300

*55332 เวชกรรมแผนไทย 2 ก1 1 - - 5800 7,000 6,100

*55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก1 - - - 5000 6,000 5,300

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ก1,ก2,ก3 - 1 - - 1,100 300

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

60338 เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ ก1,ก2 1 1 - - 1,300 300

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

หมายเหตุ * เป็นชุดวชิาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วชิาเอก 50424

6,000

-

3,800

6,200

6,000

6,000

3,800

6,200

6,000

5,800

5,000
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หม�ยเหตุ		 	1.		(ปป)	เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน	ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่	2/2562

	 2.	 *71207	เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	ในรูปแบบออฟไลน์	และออนไลน์	(สามารถเลือกได้)

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ ก1 - - - - 1,000 300

60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง  (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

ก1,ก2 2 - - - 1,400 300

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความจ าเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ก1 - - - - 1,000 300

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์  (ปป) ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70314 การผลิตและการใช้อาหาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70323 สุขภาพเด็ก ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70324 อนามัยครอบครัว ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70411 อนามัยชุมชน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร ก1 - - - 3900 4,900 4,200

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและ
โภชนาการ

ก1 - - - - 1,000 300

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ ก1 1 - - 600 1,800 900

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ก1 1 - - 3,900 5,100 4,200

หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

2. *71207  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ (สามารถเลือกได้) ซ่ึงมีค่าวัสดุกิจกรรม

 1. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

3,900

2,2003*
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและ
โภชนาการ

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก1 - - - - 1,000 300

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ ก1 - - - - 1,000 300

71411 อาหารและโภชนบ าบัด ก1,ก2 - - - - 1,000 300

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการ
ประยุกต์

ก1 1 - - 1000 2,200 1,300

72101 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต ก1,ก2 - - - - 1,000 300

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
เพื่อคุณภาพชีวิต

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

72204 เศรษฐกิจครอบครัว ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก1 - - 1 - 1,200 300

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส าหรับครอบครัว ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

80212 หลักพืน้ฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

1,000
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ก1,ก2 4 - - - 1,800 300

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน
ส าหรับรัฐศาสตร์

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

82202 การเมืองเปรียบเทียบ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82327 อาเซียนเบื้องต้น ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา ก1 - - - - 1,000 300

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ก1,ก2 - - - - 1,000 300

82429 การระหว่างประเทศของไทย ก1,ก2 - - - - 1,000 300

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับรัฐศาสตร์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ก1 - - - - 1,000 300

90201 การจัดการฟาร์ม ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 - 1 1 - 1,300 300

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร ก1 - - - - 1,000 300

91110 สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

91201 ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

ก1 - - - - 1,000 300

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300
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ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ก1 1 - - - 1,200 300

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

91326 วนศาสตร์เกษตร ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

91350 การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส าหรับเกษตรกร ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ก1 - - - - 1,000 300

91357 พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ก1,ก2 - - - - 1,000 300

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

91419 การบริหารจดัการทุนเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ก1,ก2,ก3 - - - - 1,000 300

91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ก1 - - - 1000 2,000 1,300

91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ ก1 - 1 - 100 1,200 400

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และส่ิงแวดล้อม

ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ ก1 - - - - 1,000 300

92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ก1 - - - - 1,000 300

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

*93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ก1 3 - - 2400 4,000 2,700

หมายเหตุ

   ในภาคการศึกษาเดียวกัน

1. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

2. ชุดวิชา *93256  และชุดวิชา *93455 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจึงไม่อนุญาต ให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้

1,000

ก1,ก2

ก1,ก2

2,400



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256254

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น  (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช  (ปป) ก1 - - - - 1,000 300

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

93353 การจัดการผลผลิตพืช ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) ก1 - - - 2,500 3,500 2,800

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

*93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ก1 1 - - 2400 3,600 2,700

93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ )

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ ก1 - - - - 1,000 300

93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ ก1 - - - - 1,000 300

93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ ก1 - - - - 1,000 300

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์  
ในธุรกิจการเกษตร

ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ก1 - - - 1,000 2,000 1,300

94461 การเงินธุรกิจการเกษตร ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร ก1 - - - - 1,000 300

94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร ก1 - - - - 1,000 300

หมายเหตุ

   ในภาคการศึกษาเดียวกัน

1. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2562

2. ชุดวิชา *93256  และชุดวิชา *93455 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจึงไม่อนุญาต ให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้

2,400

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(มีฝึกปฏิบัติ)



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2562 55

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก1,ก2 2 - - - 1,400 300

96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก1,ก2 - - - - 1,000 300

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม ก1,ก2 2 - - - 1,400 300

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน

ก1 - - - - 1,000 300

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ก1 - - - 2100 3,100 2,400

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน และ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

97211 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก1,ก2 - - - - 1,000 300

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิค
การผลิต

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

**97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ก1 - - - 2800 3,800 3,100

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ก1 - - - - 1,000 300

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต ก1 - - - - 1,000 300

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

ก1 - - - 2600 3,600 2,900

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก1 - - - 3200 4,200 3,500

97406 เทคนิคหลังพิมพ์ ก1 - - - 3200 4,200 3,500

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

หมายเหตุ   ชุดวิชา **97216 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
  ของมหาวิทยาลัย

2,100

2,80097216

2,600

3,200

3,200



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256256

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมใน
อุตสาหกรรม

ก1,ก2 - - - - 1,000 300

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ก1 - 1 - 1000 2,100 1,300

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม

ก1,ก2 1 - - - 1,200 300

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม ก1,ก2 - 1 - - 1,100 300

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์

ก1 1 - - 1000 2,200 1,300

97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ ก1 - - - 3200 4,200 3,500

99201 วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

99312 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ก1 - - - - 1,000 300

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย ก1 - - - - 1,000 300

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

ก1 - - - 1000 2,000 1,300

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย ก1 - - 1 2,600 3,800 2,900

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ก1,ก2 - - 1 - 1,200 300

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก1,ก2 - - - - 1,000 300

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ก1 - - - 2700 3,700 3,000

รวมทัง้หมด 473 ชดุวิชา

1,000

1,000

3,200

1,000

2,700

แผน ก1( )และแผน ก2 แผน ก3

รวมทั้งหมด	473	ชุดวิช�

ชุดที่เปิดให้
ลงทะเบยีนเรียน
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อัตร�ค่�วัสดุกิจกรรมชุดวิช�ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำ�หรับนักศึกษ�ในเรือนจำ�

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง ก1 - - - 400 1,400 700

16441 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ก1 - - - 400 1,400 700

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ก1 - - - 400 1,400 700

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ก1 1 1 - 400 1,700 700

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา ก1 - 1 - 400 1,500 700

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ ก1 1 - - 400 1,600 700

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน ก1 - - - 400 1,400 700

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ก1 - - - 400 1,400 700

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ก1 1 - - 400 1,600 700

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ก1 4 - - 400 2,200 700

52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ก1 - - - 400 1,400 0

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ก1 - - - 400 1,400 700

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรม
แผนไทย

ก1 1 - - 400 1,600 700

55315 นวดแผนไทย 2 ก1 - - 1 400 1,600 700

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ก1 2 - - 400 1,800 700

55318 เวชกรรมแผนไทย 2 ก1 1 - - 400 1,600 700

55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก1 - - - 400 1,400 700

55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรม
แผนไทย

ก1 1 - - 400 1,600 700

55329 นวดแผนไทย 2 ก1 - - 1 400 1,600 700

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ก1 2 - - 400 1,800 700

55332 เวชกรรมแผนไทย 2 ก1 1 - - 400 1,600 700

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก1 - - - 400 1,400 700

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร ก1 - - - 400 1,400 700

อัตราค่าวัสดกิุจกรรมชุดวิชาฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะ ส าหรบันักศึกษาในเรอืนจ า

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

700



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256258

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ ก1 1 - - 400 1,400 700

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ก1 1 - - 400 1,600 700

91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ ก1 - 1 - 100 1,200 400

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ก1 3 - - 400 2,000 700

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) ก1 - - - 400 1,400 700

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ก1 1 - - 400 1,600 700

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ก1 - - - 2,100 3,100 2,400

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ก1 - - - 2,800 3,800 3,100

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

ก1 - - - 2,600 3,600 2,900

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก1 - - - 3,200 4,200 3,500

97406 เทคนิคหลังพิมพ์ ก1 - - - 3,200 4,200 3,500

97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ ก1 - - - 3,200 4,200 3,500

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย ก1 - - 1 2,600 3,800 2,900

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ก1 - - - 2,700 3,700 3,000

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษาเรือนจ า ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

3 2,000
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อัตร�ค่�วัสดุกิจกรรมชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพ สำ�หรับนักศึกษ�ในเรือนจำ�

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา ก1 - - - 400 1,400 700

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ก1 1 - - 400 1,600 700

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ก1 - - - 400 1,400 700

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ก1 - - - 400 1,400 700

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ก1 - - - 400 1,400 700

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1 - - - 400 1,400 700

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา ก1 - - - 400 1,400 700

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว ก1 1 - - 400 1,600 700

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ ก1 - - - 400 1,400 700

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก1 - - - 400 1,400 700

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง ก1 - 1 - 400 1,500 700

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ก1 1 - - 400 1,600 700

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ก1 - - - 400 1,400 700

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

ก1 1 - - 400 1,600 700

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  (ปป) ก1 - - - 400 1,400 700

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ก1 - - - 400 1,400 700

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ ก1 1 - - 400 1,600 700

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ® ก1 - 1 - 400 1,500 700

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน ก1 - - - 400 1,400 700

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ก1 - - - 400 1,400 700

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ก1 - - - 400 1,400 700

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข ก1 - 1 - 400 1,500 700

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก1 - - - 400 1,400 700

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก1 - - - 400 1,400 700

อัตราค่าวัสดกิุจกรรมชุดวิชาประสบการณว์ิชาชีพ ส าหรบันักศึกษาในเรอืนจ า

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256260

ดีวดีี
ซีดีเสียง
 (MP3)

ซีดี
มัลติมีเดีย

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซือ้

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก1 - - - 400 1,400 700

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์  (ปป) ก1 - - - 400 1,400 700

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ก1 - - - 400 1,400 700

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการ
ประยุกต์

ก1 1 - - 400 1,600 700

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก1 - - - 400 1,400 700

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ก1 - - - 400 1,400 700

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร ก1 - - - 400 1,400 700

91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ก1 - - - 400 1,400 700

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และส่ิงแวดล้อม

ก1 - - - 400 1,400 700

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ ก1 - - - 400 1,400 700

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช ก1 - - - 400 1,400 700

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ ก1 - - - 400 1,400 700

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ก1 - - - 400 1,400 700

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ก1 - 1 - 400 1,500 700

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์

ก1 1 - - 400 1,600 700

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

ก1 - - - 400 1,400 700

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาเรือนจ า ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา แผน
การศึกษา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)
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ต�ร�งสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2562

แผน แผน
10103   ทักษะชีวิต ก2 10141   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต ก2

10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ก2 10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ก2

10131   สังคมมนุษย์ ก2 10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร ก2

10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ก2 10203   พฤติกรรมมนุษย์ ก2

10171   การใช้ภาษาอังกฤษ ก2 11007   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ก2

11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ ก2 11009   ภาษาและวัฒนธรรมจีน ก2

12307   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ก2 12303   สังคมไทย ก2

15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ ก2 12304   ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย ก2
  นักนิเทศศาสตร์ 13314   การจัดการองค์การสารสนเทศ ก2

16343   การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ก2 13423   ระบบสารสนเทศส านักงาน ก2

16354   ส่ือโฆษณา ก2 15232   ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร ก2

16419   การจัดรายการโทรทัศน์  ก2 15234   การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ ก2

21328   นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีการศึกษา ก2,ก3 16418   การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง ก2
  ส าหรับเด็กปฐมวัย 16421   การบริหารงานโทรทัศน์ ก2

24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด ก2 16424   การบริหารงานภาพยนตร์ ก2
  และประเมินผลการศึกษา 16427   การบริหารงานโฆษณา ก2

24417   การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ก2 16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ก2

25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว ก2 16462   ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน ก2

25405   เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น ก2 20101   พื้นฐานการศึกษา ก2

26302   การจัดการการศึกษานอกระบบ ก2 20202   วิทยาการการสอน ก2

26405   การศึกษาทางไกล ก2 20302   สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา ก2

27103   ส่ือการศึกษาพัฒนสรร ก2 21004   ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก2

31303   การจัดการงานสนาม ก2 21009   การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ก2

32311   การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ ก2 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก2

32331   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา ก2 25303   การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต ก2
  ความเป็นไปได้ของโครงการ 27112   การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา ก2

32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ ก2 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ก2
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร ก2

32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย ก2 30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด ก2

32421   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ ก2 30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ก2

วันอาทิตย์ที ่ 31  พฤษภาคม  2563                          ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที ่2/2562 
เวลา 08.30 - 10.00 น. เวลา 10.30 - 12.00 น.

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แผน ก2, ก3)( )และแผน ก2 แผน ก3

ต�ร�งสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2562
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แผน แผน
32429   การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน  ก2 31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ก2

  และการบัญชีเฉพาะกิจการ 31410   การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ก2

32447   การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร ก2 32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ ก2

32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ ก2 32210   องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ก2

32450   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ ก2 32303   การจัดการการเงิน ก2

32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ ก2 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก2
  การควบคุมทางการเงิน 32320   การบัญชีขั้นกลาง  1 ก2

32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ ก2 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ก2

33201   การบริหารราชการไทย ก2,ก3 32329   การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส าหรับ ก2

33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก2   นักการเงิน

33422   การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ก2 32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก ก2

33436   การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด ก2 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย ก2

33440   การบริหารงานสรรพสามิต ก2 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ก2

40205   กฎหมายธุรกิจ ก2   และการสอบบัญชี

41211   กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา ก2,ก3 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง ก2

41212   กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด ก2 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง ก2

41402   ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ ก2 32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ก2

41405   กฎหมายส่ิงแวดล้อม ก2   แห่งการเรียนรู้

41431   การบริหารงานยุติธรรม ก2 32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม ก2

41451   กฎหมายระหว่างประเทศ ก2   และการจัดการที่พักทางเลือก

41455   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ก2 33207   เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ ก2

52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม ก2 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ก2
  และนิติเวชศาสตร์ 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน ก2

52308   พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ ก2 33424   การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร ก2

54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ ก2 33437   การบริหารงานราชทัณฑ์ ก2

54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ก2 40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ก2

55306   เภสัชพฤกษศาสตร์ ก2 41323   กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล ก2,ก3
(1)55323  เภสัชพฤกษศาสตร์ ก2   และทรัพย์ ต๋ัวเงิน

60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ก2 41401   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ก2,ก3

60436   สถาบันการเงินและการลงทุน ก2 41404   กฎหมายแรงงาน ก2

70411   อนามัยชุมชน ก2 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข ก2

70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน ก2 53404   การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ก2

70422   ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ ก2 54114   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม ก2

วันอาทิตย์ที ่ 31  พฤษภาคม  2563                     ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)
เวลา 08.30 - 10.00 น. เวลา 10.30 - 12.00 น.เวล�	08.30	-	10.00	น. แผน เวล�	10.30	-	12.00	น. แผน

(1)55323

ต�ร�งสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2562	(ต่อ)
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แผน แผน
วันอาทิตย์ที ่ 31  พฤษภาคม  2563                     ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)

เวลา 08.30 - 10.00 น. เวลา 10.30 - 12.00 น.
71307   หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร ก2 55301   การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย ก2
71413   กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก2 60434   วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา ก2

72305   การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน ก2   เศรษฐศาสตร์

81416   การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ก2 70324   อนามัยครอบครัว ก2

82202   การเมืองเปรียบเทียบ ก2 71411   อาหารและโภชนบ าบัด ก2

82319   ระบบการเมืองเปรียบเทียบ ก2 72101   จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต ก2

82427   การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ก2 72204   เศรษฐกิจครอบครัว ก2

82429   การระหว่างประเทศของไทย ก2 72303   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก2
90201   การจัดการฟาร์ม ก2 80206   ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย ก2

90204   พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม ก2 80212   หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ ก2

90206   เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ก2   นโยบายสาธารณะ
  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ ก2

91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร ก2,ก3 82425   ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ก2

91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ก2 91350   การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส าหรับ ก2

91357   พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม ก2   เกษตรกร

92222   การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ ก2 91363   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ก2

92223   การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ ก2 91464   พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ ก2

92411   สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ก2 93353   การจัดการผลผลิตพืช ก2

92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ก2 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์ ก2

92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ ก2 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ก2

93456   การจดัการการผลิตธญัพืชและพืชอาหารสัตว ์(ไม่ ฝึกปฏิบัติ) ก2 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ก2

93459   การจดัการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธรุกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) ก2   และเทคโนโลยี

93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง ( ไม่ ฝึกปฏิบัติ) ก2 96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม ก2

94461   การเงินธุรกิจการเกษตร ก2 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ ก2
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก2 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก2
97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ก2 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต ก2

  ในอุตสาหกรรม   ในอุตสาหกรรม

97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม ก2 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม ก2
  ทางอุตสาหกรรม

99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ก2
  และการส่ือสาร

99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ ก2
99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ก2

  และการส่ือสาร

เวล�	08.30	-	10.00	น. แผน เวล�	10.30	-	12.00	น. แผน

(3)91307
(3)91311

ต�ร�งสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2562	(ต่อ)
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แผน แผน
10121   อารยธรรมมนุษย์ ก2 10151   ไทยศึกษา ก2

10152   ไทยกับสังคมโลก ก2,ก3 10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก2

11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ ก2 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ ก2

11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ก2 10173   การเขียนภาษาอังกฤษ ก2

11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก2 11312   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน ก2

11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก2 12310   วิถีไทย ก2

11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ก2 13311   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ก2

11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง ก2 15336   การบริหารกิจการส่ือสาร ก2

11308   ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ก2 21005   การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ก2

11311   ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา ก2 21010   การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ก2

12302   เศรษฐกิจไทย ก2 24411   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย ก2

16442   การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ ก2 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย ก2

20201   พัฒนศึกษา ก2 30204   องค์การและการจัดการ ก2

20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก2 30205   คณิตศาสตร์และสถิติ ก2,ก3
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ ก2 32308   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ก2

20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ก2 32321   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก2

21329   การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ ก2 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ก2
  และสังคม   และการจัดการความรู้

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม ก2 32330   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร ก2

26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ ก2 32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ก2

27102   เทคโนโลยีทางการสอน ก2 32406   การจัดการสินเชื่อ ก2

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ก2 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด ก2

31401   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ก2 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ ก2

32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ก2   และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย ก2 33304   การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก2

32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด ก2,ก3 41008   การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ก2
  และการศึกษาความเป็นไปได้   และส่ิงแวดล้อม

32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ก2 41201   กฎหมายมหาชน ก2,ก3

32417   การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ ก2 41231   กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ก2

32458   วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน ก2 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด ก2,ก3

33208   แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก2 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก2

33411   การแรงงานสัมพันธ์ ก2 53202   การสาธารณสุขท่ัวไป ก2

วันอาทิตย์ที ่ 31  พฤษภาคม  2563                     ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)
เวลา 13.00 - 14.30 น. เวลา 15.00 - 16.30 น.

ต�ร�งสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2562	(ต่อ)
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แผน แผน
วันอาทิตย์ที ่ 31  พฤษภาคม  2563                     ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)

เวลา 13.00 - 14.30 น. เวลา 15.00 - 16.30 น.
33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ก2 53305   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข ก2

33420   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก2 55308   เวชกรรมแผนไทย ก2

33432   การบริหารส านักงาน ก2 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ก2,ก3

33434   กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ก2 60340   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ก2

33438   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี ก2 60341   ไทยในเศรษฐกิจโลก ก2

33441   การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดเก็บภาษี ก2 70314   การผลิตและการใช้อาหาร ก2

33444   การบริหารองค์กรภาครัฐ ก2 70323   สุขภาพเด็ก ก2

33446   นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ก2 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ ก2

41005   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก2 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ก2

41006   การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก2 71204   โภชนศึกษาและการส่ือสาร ก2

41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ก2,ก3 80111   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย ก2

52203   อนามัยส่ิงแวดล้อม ก2 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ก2

53303   การจัดการสาธารณภัย ก2 81312   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก2

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย ก2 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ ก2
  และความปลอดภัย 82321   การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย ก2

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย ก2 82324   เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ก2

55305   ธรรมานามัย ก2 82326   กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ ก2

60338   เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ ก2   ระหว่างประเทศ

61407   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด ก2 90202   การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ก2
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน ก2 91110   สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริม ก2

71305   การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร ก2   และพัฒนาการเกษตร
  และโภชนาการ 91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ก2

71414   การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร ก2 91326   วนศาสตร์เกษตร ก2

71415   การจัดบริการอาหารในสถาบัน ก2 97103   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ก2

72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ก2 97213   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ก2
  เพื่อคุณภาพชีวิต   และเทคนิคการผลิต

72304   สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ ก2 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ก2
  ส าหรับครอบครัว 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม ก2

80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ก2 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ก2

80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ก2

80207   ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยใน ก2
  ประเทศไทย

ต�ร�งสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2562	(ต่อ)
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แผน แผน
วันอาทิตย์ที ่ 31  พฤษภาคม  2563                     ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)

เวลา 13.00 - 14.30 น. เวลา 15.00 - 16.30 น.
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ ก2

81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ก2
  ส าหรับรัฐศาสตร์

82327   อาเซียนเบื้องต้น ก2

82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย ก2

83202   ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ ก2

91325   นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก2

91414   การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ก2

91419   การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ ก2
  พัฒนาการเกษตร

92320   การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ ก2

93345   การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ ก2

93465   การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ก2

94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร ก2

94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ ก2
  ในธุรกิจการเกษตร

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก2

96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน ก2
  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ก2
  ทางการพิมพ์

99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก2

หมายเหต ุ: รวมทั้งหมด 294 ชดุวิชา (แผนการศึกษา ก2 จ านวน 294 ชดุวิชา และแผนการศึกษา ก3 จ านวน 14 ชดุวิชา

ก2,ก3

( )และแผน ก2 แผน ก3

สอบกล�งภ�ค
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สอบกล�งภ�ค
สอบกล�งภ�ค
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ต�ร�งสอบปล�ยภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2562

แผน แผน
10103   ทักษะชีวิต ก1,ก2 10141   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต ก1,ก2
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2 10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2
10131   สังคมมนุษย์ ก1,ก2 10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2
10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ก1,ก2 10203   พฤติกรรมมนุษย์ ก1,ก2
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ ก1,ก2 11007   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ก1,ก2

*11011   การอ่านและการเขียนภาษาเขมร ก1 11009   ภาษาและวัฒนธรรมจีน ก1,ก2
11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ ก1,ก2 12303   สังคมไทย ก1,ก2
12307   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ก1,ก2 12304   ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย ก1,ก2
12312   ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย ก1 12311   โลกทัศน์ไทย ก1
13202   การส่ือสารในงานสารสนเทศ ก1 13314   การจัดการองค์การสารสนเทศ ก1,ก2
13422   พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด ก1 13423   ระบบสารสนเทศส านักงาน ก1,ก2
14214   การเขียนภาษาอังกฤษ 1 ก1,ก2 14213   การอ่านภาษาอังกฤษ 1 ก1,ก2
14319   ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ก1,ก2 15232   ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร ก1,ก2
15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ ก1,ก2 15234   การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ ก1,ก2

  นักนิเทศศาสตร์ 16418   การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง ก1,ก2
16339   การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร ก1 16421   การบริหารงานโทรทัศน์ ก1,ก2
16343   การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ก1,ก2 16424   การบริหารงานภาพยนตร์ ก1,ก2
16351   ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ ก1 16427   การบริหารงานโฆษณา ก1,ก2
16354   ส่ือโฆษณา ก1,ก2 16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ก1,ก2
16356   กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ก1 16441   การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ก1
16419   การจัดรายการโทรทัศน์  ก1,ก2 16462   ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน ก1,ก2
21328   นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับ ก1,ก2,ก3 20101   พื้นฐานการศึกษา ก1,ก2

  เด็กปฐมวัย 20202   วิทยาการการสอน ก1,ก2
24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด ก1,ก2 20302   สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา ก1,ก2

  และประเมินผลการศึกษา 21004   ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1,ก2
24417   การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ก1,ก2 21009   การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1,ก2
25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว ก1,ก2 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก1,ก2
25405   เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น ก1,ก2 25303   การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต ก1,ก2
26302   การจัดการการศึกษานอกระบบ ก1,ก2 27112   การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา ก1,ก2
26405   การศึกษาทางไกล ก1,ก2 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ก1,ก2

วันเสาร์ที่  18 กรกฎาคม  2563                                      ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที ่2/2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562

ก1 ก1

ก1

แผน ก1( )และแผน ก2 แผน ก3
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แผน แผน
27103   ส่ือการศึกษาพัฒนสรร ก1,ก2 30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร ก1,ก2
30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ก1 30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร ก1

  เพื่อการตัดสินใจ 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ก1
31303   การจัดการงานสนาม ก1,ก2 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด ก1,ก2
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ก1 30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากร ก1,ก2
32302   การจัดการการตลาด ก1   มนุษย์
32311   การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ ก1,ก2 31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ก1,ก2
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง ก1 31410   การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ก1,ก2

  สมรรถนะ 32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ ก1,ก2
32331   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา ก1,ก2 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทาง ก1,ก2

  ความเป็นไปได้ของโครงการ   การบัญชี
32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ ก1,ก2 32210   องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ก1,ก2

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32303   การจัดการการเงิน ก1,ก2
32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ก1 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย ก1,ก2 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย ก1,ก2
32421   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ ก1,ก2 32320   การบัญชีขั้นกลาง  1 ก1,ก2
32429   การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน  ก1,ก2 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ก1,ก2

  และการบัญชีเฉพาะกิจการ 32329   การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส าหรับนักการเงิน ก1,ก2
32447   การบัญชีภาษอีากรและการวางแผนภาษีอากร ก1,ก2 32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก1
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ ก1,ก2 *32344   ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน ก1
32450   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ ก1,ก2 32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก ก1,ก2
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม ก1,ก2 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย ก1,ก2

  ทางการเงิน 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ก1
32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ ก1,ก2 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ ก1,ก2
32480   การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ก1   การสอบบัญชี
33201   การบริหารราชการไทย ก1,ก2,ก3 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง ก1,ก2
33206   สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด ® ก1 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง ก1,ก2

*33210   สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ ® ก1 32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ก1,ก2
33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2   แห่งการเรียนรู้
33422   การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ก1,ก2 32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม ก1,ก2
33436   การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด ก1,ก2   และการจัดการที่พักทางเลือก
33440   การบริหารงานสรรพสามิต ก1,ก2 33207   เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ ก1,ก2
33442   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ ก1 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ก1,ก2

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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ก1

ก1
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40205   กฎหมายธุรกิจ ก1,ก2 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน ก1,ก2
41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน ก1 33305   กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับ ก1
41211   กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา ก1,ก2,ก3   นักปกครองท้องที่ ®
41212   กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด ก1,ก2 33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที®่ ก1,ก2
41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา ก1 33424   การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร ก1,ก2

  ความแพ่ง 33437   การบริหารงานราชทัณฑ์ ก1,ก2
41402   ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ ก1,ก2 40101   ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ก1,ก2
41405   กฎหมายส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 41323   กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ก1,ก2,ก3

41431   การบริหารงานยุติธรรม ก1,ก2   ต๋ัวเงิน
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ ก1,ก2 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง ก1
41455   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ก1,ก2   และกฎหมายล้มละลาย
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและ ก1,ก2 41401   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ก1,ก2,ก3

  นิติเวชศาสตร์ 41404   กฎหมายแรงงาน ก1,ก2
52308   พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ ก1,ก2 *41458   อาชญากรรมทางธุรกิจ ก1
54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ ก1,ก2 50103   สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก1
54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ก1,ก2 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข ก1,ก2
54129   พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ ก1 (4)*52405   การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ก1

  ความปลอดภัย 53404   การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ก1,ก2
*54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน ก1 54114   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม ก1,ก2
55306   เภสัชพฤกษศาสตร์ ก1,ก2 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและ ก1
55307   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรม ก1   ความปลอดภัย

  แผนไทย 55301   การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย ก1,ก2
(1)55323   เภสัชพฤกษศาสตร์ ก1,ก2 55316   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ก1
(1)55324   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรม ก1 (1)55330   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ก1

  แผนไทย 60434   วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ ก1,ก2
60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ก1,ก2   การศึกษาเศรษฐศาสตร์
60410   เศรษฐมิติและการประยุกต์ ก1 70324   อนามัยครอบครัว ก1,ก2
60436   สถาบันการเงินและการลงทุน ก1,ก2 71205   เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร ก1
60474   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ ก1 *71207   หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ ก1

  ความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 71304   ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ก1
70411   อนามัยชุมชน ก1,ก2 71411   อาหารและโภชนบ าบดั ก1,ก2
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน ก1,ก2 72101   จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต ก1,ก2
70422   ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ ก1,ก2 72204   เศรษฐกิจครอบครัว ก1,ก2

ก1
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71307   หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร ก1,ก2 72303   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก1,ก2
*71314   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก1 80206   ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย ก1,ก2
*71316   สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ ก1 80212   หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย ก1,ก2,ก3

71413   กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก1,ก2   สาธารณะ
(2)72205   สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก1 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ ก1,ก2

72305   การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน ก1,ก2 82425   ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ก1,ก2
81416   การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ก1,ก2 83203   ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ก1
82202   การเมืองเปรียบเทียบ ก1,ก2 91201   ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม ก1
82319   ระบบการเมืองเปรียบเทียบ ก1,ก2   และพัฒนาการเกษตร
82427   การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ก1,ก2 91350   การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส าหรับ ก1,ก2
82429   การระหว่างประเทศของไทย ก1,ก2   เกษตรกร
90201   การจัดการฟาร์ม ก1,ก2 91363   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ก1,ก2
90204   พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 91458   การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ ก1
90206   เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ก1,ก2 91464   พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ ก1,ก2

  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 93257   ศัตรูพืชเบื้องต้น ก1
(3)91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร ก1,ก2,ก3 93353   การจัดการผลผลิตพืช ก1,ก2
(3)91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ก1 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์ ก1,ก2

91357   พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ก1,ก2
92222   การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ ก1,ก2 94464   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร ก1
92223   การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ ก1,ก2 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ ก1,ก2
92311   การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ ก1   เทคโนโลยี
92411   สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ก1 96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม ก1,ก2
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ก1,ก2 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ ก1,ก2
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ ก1,ก2 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก1,ก2
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  (มีฝึกปฏิบัติ) ก1 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ก1
93456   การจดัการการผลิตธญัพืชและพืชอาหารสัตว(์ไม่ฝึกปฏิบัติ) ก1,ก2 97217   พื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยี ก1
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ฝึกปฏิบัติ) ก1,ก2   อุตสาหกรรม
93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  (ไม่ฝึกปฏิบัติ) ก1,ก2 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต ก1,ก2
93467   การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ ก1   ในอุตสาหกรรม
93468   การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ ก1 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม ก1,ก2
94461   การเงินธุรกิจการเกษตร ก1,ก2 *99316   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ก1
94463   การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร ก1

97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก1,ก2

ก1,ก2

ก1,ก2

ก1,ก2

(2)72205

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(มีฝึกปฏิบัติ)
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97406   เทคนิคหลังพิมพ์ ก1

97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมใน ก1,ก2

  อุตสาหกรรม
97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม ก1,ก2

  ทางอุตสาหกรรม
*97434   เทคโนโลยีหลังพิมพ์ ก1

99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ ก1,ก2

  การส่ือสาร
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ ก1,ก2

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ ก1,ก2

  การส่ือสาร

แผน ก1( )และแผน ก2 แผน ก3

สอบปล�ยภ�ค

2 /
 25

62

สอบปล�ยภ�ค
สอบปล�ยภ�ค



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256272

แผน แผน
10121   อารยธรรมมนุษย์ ก1,ก2 10151   ไทยศึกษา ก1,ก2
10152   ไทยกับสังคมโลก ก1,ก2,ก3 10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก1,ก2

10202   การอ่านภาษาไทย ก1 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ ก1,ก2
*11012   ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ ก1 10173   การเขียนภาษาอังกฤษ ก1,ก2
11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ ก1,ก2 *11013   ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว ก1
11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ก1 11312   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน ก1,ก2
11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ก1,ก2 12310   วิถีไทย ก1,ก2
11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก1,ก2 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา ก1
11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก1,ก2 13311   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ก1,ก2
11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ก1,ก2 13321   การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ ก1

11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง ก1,ก2 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ก1
11308   ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ก1,ก2 14216   การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ก1,ก2
11311   ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา ก1,ก2 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ ก1,ก2
12302   เศรษฐกิจไทย ก1,ก2 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ก1
12402   วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ก1 15206   ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร ก1
12406   ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ก1 15335   การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ก1
13313   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ก1 15336   การบริหารกิจการส่ือสาร ก1,ก2
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ก1 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ก1
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก1 20308   การบริหารจัดการเรียนการสอน ก1

15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน ก1 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ก1
15266   ส่ือศึกษา ก1 21005   การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ก1,ก2
16423   การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง ก1 21010   การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ก1,ก2
16442   การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ ก1,ก2 21426   ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก1
16446   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ก1 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา ก1
16449   การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ก1 24411   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย ก1,ก2
16455   การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา ก1 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย ก1,ก2
16458   การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ ก1 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว ก1
16463   การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน ก1 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ ก1

20201   พัฒนศึกษา ก1,ก2 30204   องค์การและการจัดการ ก1,ก2
20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก1,ก2 30205   คณิตศาสตร์และสถิติ ก1,ก2,ก3
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ ก1,ก2 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง ก1
20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ก1,ก2 32308   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ก1,ก2

วันอาทิตยท์ี่  19 กรกฎาคม  2563                           ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

ก1

ก1

ต�ร�งสอบปล�ยภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2562



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2562 73

แผน แผน
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เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
21329   การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ ก1,ก2 32321   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก1,ก2

  และสังคม 32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุม ก1

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม ก1,ก2   ภายใน
26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ ก1,ก2 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ ก1,ก2
27102   เทคโนโลยีทางการสอน ก1,ก2 32330   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร ก1,ก2
27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก1 32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ก1,ก2
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ก1,ก2 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน ก1,ก2
31401   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ก1,ก2 32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร ก1
32204   การบัญชีขั้นต้น ก1,ก2 32406   การจัดการสินเชื่อ ก1,ก2
32205   การบัญชีขั้นกลาง  2 ก1,ก2 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ก1

32208   การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน ก1 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ก1
  และการวิเคราะห์งบการเงิน 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด ก1,ก2

32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ก1,ก2 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ ก1,ก2
  สารสนเทศ   และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ก1,ก2 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว ก1
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 ก1   และการโรงแรม
32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย ก1,ก2 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ก1
32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด ก1,ก2,ก3 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อ ก1

  และการศึกษาความเป็นไปได้   การจัดการ

32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ก1,ก2 32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ ก1
32417   การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ ก1,ก2   ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32458   วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน ก1,ก2 33202   การคลังและงบประมาณ ก1
32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก ก1 33304   การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2

*32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล ก1 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ ก1
*32490   การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน และการจัดการสินเชื่อ ก1 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ® ก1
*32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน ก1 41007   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ก1
33208   แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2 41008   การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ก1,ก2
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครอง ก1,ก2   และส่ิงแวดล้อม

  ท้องที่ ® 41201   กฎหมายมหาชน ก1,ก2,ก3

*33312   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ ก1 41231   กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติท่ัวไป ก1,ก2
  การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ®  ก1 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด ก1,ก2,ก3

33411   การแรงงานสัมพันธ์ ก1,ก2 41324   กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท ก1

ก1

ก1

ก1

ก1

ก1

ก1
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วันอาทิตยท์ี่  19 กรกฎาคม  2563                           ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ก1
33420   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก1,ก2 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก1,ก2

33432   การบริหารส านักงาน ก1,ก2 52305   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก1
33434   กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ก1,ก2 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ก1
33438   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี ก1,ก2 53202   การสาธารณสุขทั่วไป ก1,ก2
33441   การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดเก็บภาษี ก1,ก2 53305   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข ก1,ก2
33444   การบริหารองค์กรภาครัฐ ก1,ก2 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก1
33446   นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ก1,ก2 54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัย ก1
41005   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก1,ก2   และความปลอดภัย
41006   การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก1,ก2 *54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม ก1

41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ก1,ก2,ก3 55308   เวชกรรมแผนไทย ก1,ก2
41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา ก1 55318   เวชกรรมแผนไทย 2 ก1
52203   อนามัยส่ิงแวดล้อม ก1,ก2 55321   เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก1

52310   การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ก1 (1)55332   เวชกรรมแผนไทย 2 ก1

52312   อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข ก1 (1)55334   เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก1
52407   การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข ก1 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ก1,ก2,ก3

53303   การจัดการสาธารณภัย ก1,ก2 60340   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ก1,ก2
53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข ก1 60341   ไทยในเศรษฐกิจโลก ก1,ก2
54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย ก1,ก2 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ก1

  และความปลอดภัย 70314   การผลิตและการใช้อาหาร ก1,ก2
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย ก1,ก2 70323   สุขภาพเด็ก ก1,ก2
54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ก1 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ก1

*54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ก1 71101   วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ ก1
55305   ธรรมานามัย ก1,ก2 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ก1,ก2
55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก1 71204   โภชนศึกษาและการส่ือสาร ก1,ก2
55315   นวดแผนไทย 2 ก1 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและ ก1

(1)55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก1   การประยุกต์
(1)55329   นวดแผนไทย 2 ก1 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก1

60338   เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ ก1,ก2 80111   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย ก1,ก2
60424   เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ก1 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ก1,ก2
61407   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด ก1,ก2 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ก1
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน ก1,ก2 81312   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2

ก1,ก2
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71206   พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหาร ก1 81415   การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ ก1,ก2

  และโภชนาการ 82321   การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย ก1,ก2

71305   การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร ก1,ก2 82324   เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ก1,ก2
  และโภชนาการ 82326   กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ก1,ก2

71414   การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร ก1,ก2 90202   การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ก1,ก2
71415   การจัดบริการอาหารในสถาบัน ก1,ก2 91110   สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา ก1,ก2
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อ ก1,ก2   การเกษตร

  คุณภาพชีวิต 91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ก1,ก2
72304   สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส าหรับครอบครัว ก1,ก2 91326   วนศาสตร์เกษตร ก1,ก2
80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ก1,ก2 *91353   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ก1

80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ก1,ก2 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร ก1
80207   ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยใน ก1,ก2 91421   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ก1

  ประเทศไทย 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ก1
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ ก1,ก2   และส่ิงแวดล้อม
81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ก1,ก2 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ ก1

  ส าหรับรัฐศาสตร์ 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ก1
82327   อาเซียนเบื้องต้น ก1,ก2 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช ก1
82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย ก1,ก2 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ ก1
82426   การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา ก1 *93466   เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ ก1

83202   ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับรัฐศาสตร์ ก1,ก2 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ก1
90208   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร ก1 96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ ก1
91325   นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก1,ก2   และการควบคุมภายใน
91414   การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ก1,ก2 97103   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ก1,ก2
91419   การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา ก1,ก2,ก3 97213   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ก1,ก2

  การเกษตร   และเทคนิคการผลิต
92117   สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก1 *97219   วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต ก1
92320   การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ ก1,ก2 97318   การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก1
93337   การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช ก1 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ก1

93345   การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ ก1,ก2 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ ก1
93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ก1   บรรจุภัณฑ์
93465   การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ก1,ก2 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ก1,ก2

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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แผน แผน

วันอาทิตยท์ี่  19 กรกฎาคม  2563                           ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที ่2/2562 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร ก1,ก2 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ ก1
94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2   การส่ือสาร

  ในธุรกิจการเกษตร 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม ก1,ก2
96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก1,ก2 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ก1,ก2
96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล ก1

96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน ก1,ก2

  และการบัญชีเพื่อการจัดการ
97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ ก1

  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทาง ก1,ก2

  การพิมพ์
*99319   การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย ก1

99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย ก1

99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก1,ก2

*99421   การโปรแกรมเชิงวัตถุ ก1

หมายเหตุ :     แผนการศึกษา ก1 คาบเวลาสอบคือ 09.00-12.00 น.  และเวลา 13.30-16.30 น.

          * ชุดวิชาที่เปิดสอนคร้ังแรก
         ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)

         (3) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562

         (4) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ไม่ผลิตเอกสารการสอน แต่มีคู่มือการฝึกปฏิบัติ ไม่มีการสอบภาคทฤษฎี

            และไม่เปิดในภาคการศึกษาซ่อม

         (2) เปล่ียนคาบสอบ ตามมติสภาวิชาการคร้ังที่ 1/2560

รวมทั้งหมด 473 ชุดวิชา

          แผนการศึกษา ก2 คาบเวลาสอบคือ 09.00-12.00 น.  และเวลา 13.30-16.30 น.
          แผนการศึกษา ก3 เป็นชุดวิชาที่มีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ คาบเวลาสอบคือ 09.00-12.00 น.  และเวลา 13.30-16.30 น.

สิน้สุดการสอบ

         (1) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนปี 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน

รวมทั้งหมด	473	ชุดวิช� สิ้นสุดก�รสอบ

หม�ยเหตุ	:	 		 แผนการศึกษา	ก1	คาบเวลาสอบ	คือ	09.00-12.00	น.	และเวลา	13.30-16.30	น.

	 	 แผนการศึกษา	ก2	คาบเวลาสอบ	คือ	09.00-11.00	น.	และเวลา	13.30-15.30	น.

	 	 แผนการศึกษา	ก3	เป็นชุดวิชาที่มีกิจกรรมร่วมเรียนรู้	คาบเวลาสอบ	คือ	09.00-11.00	น.	และเวลา	13.30-15.30	น.

	 	 	*	 ชุดวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก

  ®	 เป็นชุดวิชาของหลักสูตร	รป.บ	(การบริหารการปกครองท้องที่)

  (1)	 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนปี	2558	เป็นต้นไป	ลงทะเบียนเรียน

  (2)	 เปลี่ยนคาบสอบ	ตามมติสภาวิชาการครั้งที่	1/2560

  (3)	 เปิดสอน	2	ภาคการศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2560-2562

  (4)	 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	ไม่ผลิตเอกสารการสอน	แต่มีคู่มือการฝึกปฏิบัติ	ไม่มีการสอบภาคทฤษฎี	และไม่เปิดในภาคการศึกษาซ่อม



นักศึกษ�โปรดทร�บ

  1. มห�วิทย�ลัย มีน โย บ�ย ปรับปรุง ค่� ธรรมเนียม 
ก�ร ศึกษ� ให้ มี คว�ม เหม�ะ สม กับ สภ�พ ก�รณ์ ปัจจุบัน 
จึง ได้ กำ�หนด ค่� ธรรมเนียม สอบ ซ่อม เป็น ชุด วิช� ละ  
200 บ�ท ทัง้นี ้ให ้ม ีผล ใช ้บงัคบั ตัง้แต ่ภ�ค ก�ร ศกึษ� ที ่1  
ปี ก�ร ศึกษ� 2556 เป็นต้น ไป

  2. นักศึกษ�ที่สอบชุดวิช�ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
และผลก�รสอบผ่�นในภ�คปฏบิติั แต่ไมผ่่�นภ�คทฤษฎ ี 
ห�กนักศึกษ�ลงทะเบียนสอบซ่อม ให้นักศึกษ�ชำ�ระ
อัตร�ค่�ธรรมเนียมเฉพ�ะส่วนภ�คทฤษฎีเท่�นั้น 

  3. นักศึกษ� ท่ี ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ไม่ ได้ รับ 
ใบ แจ้ง กำ�หนดก�ร สอบ ซ่อม ขอ ให้ นักศึกษ� นำ� หลัก ฐ�น 
ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม บัตร ประจำ� ตัว นักศึกษ� และ 
บัตร ประจำ� ตัว ประช�ชน ไป ติดต่อ กอง กล�ง สน�ม สอบ 
เพื่อ ขอ เข้� สอบ ซ่อม ได้
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คำ� ชี้แจง ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
ภาค การ ศึกษา ที่ 2 ปี การ ศึกษา 2562

   1. ข้อ แนะนำา ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  1.1 เมื่อ นักศึกษ� ได้ ทร�บ ผล ก�ร สอบไล่ ประจำ� ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 2/2562 แล้ว และ ปร�กฏ ว่� สอบ ไม่ ผ่�น ขอ ให้ 

นักศึกษ� รีบ ดำ�เนิน ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ที่ สอบ ไม่ ผ่�น หรือ ไม่ ได้ เข้� สอบ โดย ด่วน ที่สุด

  1.2 นักศึกษ� ที่ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ใด ชุด วิช� หนึ่ง ไป แล้ว จะ ขอ เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไข เป็น ชุด วิช� อื่น 

ไม่ ได้

  1.3 นักศึกษ� ที่ ลง ทะเบียน เรียน ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� พิเศษ ปี ก�ร ศึกษ� 2562 ไว้ แล้ว ขอ ให้ ตรวจ สอบ ให้ แน่ใจ ว่� 

ชุด วิช� ที่ จะ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม มี ค�บ เวล� สอบ ไม่ ตรง กับ ชุด วิช� ที่ ลง ทะเบียน เรียน ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� พิเศษ ไป แล้ว

  1.4 ต�ร�ง สอบ ซอ่ม ภ�ค ก�ร ศกึษ� ที ่2/2562 จะ เปน็ ต�ร�ง สอบ เดยีว กบั ต�ร�ง สอบไล ่ภ�ค ก�ร ศกึษ� ที ่2/2562  

แต่ ช่วง เวล� ใน ก�ร สอบ แต่ละ ค�บ จะ เหลือ เพียง 2 ชั่วโมง 30 น�ที (ค�บ แรก จะ เริ่ม สอบ เวล� 08.30 -11.00 น. ค�บ สอง 

เวล� 11.45-14.15 น. และ ค�บ ส�ม เวล� 15.00-17.30 น.)

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

   2.1.1 ให้ นักศึกษ� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ภ�ยใน ระยะ เวล� ที่ มห�วิทย�ลัย กำ�หนด

   2.1.2 ชุด วิช� ที่ นักศึกษ� จะ ลง ทะ เบี บน สอบ ซ่อม ต้อง เป็น ชุด วิช� ที่ นักศึกษ� ได้ ลง ทะเบียน เรียน หรือ เพิ่ม 

ชุด วิช� ไว้ ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 2/2562 และ สอบ ไม่ ผ่�น (ได้ ระดับ คะแนน U) หรือ ไม่ ได้ เข้� สอบ (ได้ ระดับ คะแนน I) หรือ 

สอบ ผ�่น เฉพ�ะ ภ�ค ทฤษฎ ีหรอื ภ�ค ปฏบิตั ิของ ชุด วชิ� ประสบก�รณ ์ว ิช� ชพีฯ หรอื ชดุ วชิ� ที ่ม ีก�ร ฝกึ อบรม เสรมิ ทกัษะ เพยีง 

ภ�ค ใด ภ�ค หนึ่ง (ได้ ระดับ คะแนน I) เท่�นั้น

   2.1.3 หลักเกณฑ์ในก�รลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้

    (1) ก�รสอบผ่�น นักศึกษ�ต้องสอบให้ผ่�นท้ังภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ โดยผลก�รสอบจะได้

ลำ�ดับขั้นต�มคะแนนของภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติรวมกัน 

    (2) กรณนีกัศกึษ�สอบไล่ผ่�นภ�คทฤษฎแีละสอบไมผ่�่นภ�คปฏบิตั ิตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและ

เข้�สอบซ่อมเฉพ�ะภ�คปฏิบัติ ห�กสอบซ่อมภ�คปฏิบัติไม่ผ่�น ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และสอบเฉพ�ะภ�ค

ปฏิบัติจนกว่�จะสอบผ่�น

    (3) กรณีนักศึกษ�สอบไล่ผ่�นเฉพ�ะภ�คปฏิบัติและสอบไม่ผ่�นภ�คทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบ

ซ่อมและเข้�สอบซ่อมเฉพ�ะภ�คทฤษฎี ห�กสอบซ่อมภ�คทฤษฎีไม่ผ่�น ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และสอบ

เฉพ�ะภ�คทฤษฎีจนกว่�จะผ่�น 

            กรณีที่ชุดวิช�เชิงปฏิบัติใดมีก�รประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุง แล้วปร�กฏว่�นักศึกษ�

ยังสอบไม่ผ่�น ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่�นทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติใหม่ เว้นแต่นักศึกษ�

ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
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   2.1.4 หลักเกณฑ์ในก�รลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้ 

    (1) ก�รสอบผ่�น นักศึกษ�ต้องสอบภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่�  

ร้อยละ 60 

    (2) กรณีที่ผลคะแนนของภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่�น ให้เก็บคะแนนของ 

ภ�คทฤษฎี หรือภ�คปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของส่วนนั้นไว้ 

     (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่�นภ�คทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้�สอบซ่อมเฉพ�ะ 

ภ�คทฤษฎีแล้วนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกับคะแนนภ�คปฏิบัติ ห�กยังสอบไม่ผ่�นอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่ 

แต่ให้สอบเฉพ�ะภ�คทฤษฎีเพื่อนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกับคะแนนภ�คปฏิบัติจนกว่�จะสอบผ่�น ต�มที่กำ�หนดในข้อ (1) 

     (ข) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่�นภ�คปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้�สอบซ่อมเฉพ�ะ 

ภ�คปฏิบัติแล้วนำ�คะแนนที่ได้ม�รวมกับคะแนนภ�คทฤษฎี ห�กยังสอบไม่ผ่�นอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิช�นั้นใหม่  

แตใ่ห้สอบเฉพ�ะภ�คปฏบิติัเพือ่นำ�คะแนนทีไ่ดม้�รวมกนักบัคะแนนภ�คทฤษฎจีนกว�่จะสอบผ�่น ต�มท่ีกำ�หนดในขอ้ (1) 

     กรณีที่ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพใดมีก�รประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุง แล้ว

ปร�กฏว�่นักศกึษ�ยงัสอบไมผ่�่น ให้ลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิ�นัน้ใหมแ่ละตอ้งสอบใหผ้�่นทัง้ภ�คทฤษฎแีละภ�คปฏิบตัใิหม ่ 

เว้นแต่นักศึกษ�ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประก�ศใช้เอกส�รก�รสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

(นักศึกษ�อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในประก�ศมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีก�รตัดสิน 

ผลก�รสอบ เพื่อประเมินผลก�รศึกษ�ชุดวิช�เชิงปฏิบัติและชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพ พ.ศ. 2556 ในหน้� 95)

  2.2 ค่า ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม นักศึกษ� ต้อง ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ได้แก่

   2.2.1 ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ทั่วไป ชุด วิชา ละ 200 บาท

   2.2.2 ค่� ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม ชุด วิช� ที่ มี ก�ร ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ นักศึกษ� ต้อง ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน 

 สอบ ซ่อม ดังนี้

    ก. กรณี ที่ สอบ ไม่ ผ่�น ภาค ทฤษฎี เพียง อย่�ง เดียว ชำ�ระ ค่� ธรรมเนียม สอบ ซ่อม ชุด วิชา ละ  

200 บาท

    ข. กรณ ีที ่สอบ ไม ่ผ�่น ภาค ปฏบิัต ิเพยีง อย�่ง เดยีว หรอื สอบ ไม ่ผ�่น ทัง้ ภาค ทฤษฎ ีและ ภาค ปฏิบัต ิ

ชำาระ ค่า ธรรมเนียม สอบ ซ่อม 200 บาท และ ค่า วัสดุ กิจกรรม เสริม ทักษะ (จำ�นวน เงิน ค่� วัสดุ กิจกรรมเสริม ทักษะของ 

แต่ละ ชุด วิช� มี ปร�กฏ ที่ หน้� 81)

  2.3 วิธี การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ชำาระ เงิน นักศึกษ� ส�ม�รถ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ชำ�ระ เงิน ได้ ต�ม  

ขั้น ตอน ก�ร ลง ทะเบียน เรียน และ ชำ�ระ เงิน ค่� ลง ทะเบียน เรียน ใน หน้� 90
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 ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ การลงทะเบยีนและชำาระคา่ลงทะเบยีนผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร และ 

ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at Post 
 น�ย รัก ช�ติ  ไทย อ�ส� เลข ประจำ� ตัว นักศึกษ� 5015000357 ลง ทะเบียน เรียน ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 2/2562  

2 ชุด วิช� คือ 16423 ก�ร ผลิต ภ�พยนตร์ ขั้น สูง และ 16424 ก�ร บริห�ร ง�น ภ�พยนตร์ แต่ ปร�กฏ ว่� น�ย รัก ช�ติ ไทย อ�ส� 

สอบ ได้ ใน ระดับ คะแนน I ใน ชุด วิช� 16423 ก�ร ผลิต ภ�พยนตร์ ขั้น สูง เพร�ะ ไม่ ได้ เข้� ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ จึง ลง ทะเบียน 

สอบ ซอ่ม และ ชำ�ระ ค�่ ลง ทะเบยีน ที ่ธน�ค�ร กรงุ ศรอียธุย� จำ�กดั (มห�ชน) ส�ข� ลำ�ป�ง วนั ที ่1 กนัย�ยน 2563 เปน็ จำ�นวน 

เงิน 3,900 บ�ท น�ย รัก ช�ติ  ไทย อ�ส� จะ ต้องกรอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ดังนี้

 การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการ  

Pay at Post ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีร�ยละเอียด ดังนี้

 (1) กรอกรหัสประจำาตัวนักศึกษา 

 (2) กรอกรหัสต�มกิจกรรมที่ต้องก�รลงทะเบียน ได้แก่ 4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม 

 (3) กรอกปีก�รศึกษ�ลงทะเบียน ได้แก่ 62

 (4) กรอกรหัสภ�คก�รศึกษ�ที่ลงทะเบียน ได้แก่ 5 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 

 (5) กรอกจำานวนชุดวิชาที่ต้องก�รลงทะเบียนสอบซ่อม เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3 

 (6) (7) (8) กรอกรหัสชุดวิชา ที่ต้องก�รลงทะเบียนสอบซ่อม

 สำ�หรบัก�รลงทะเบยีนสอบซอ่มนกัศกึษ�ตอ้งกรอกในชอ่งของวสัด ุไดแ้ก ่(6.1) (7.1) และ (8.1) โดยระบคุ�่วสัด ุ

เป็น 2

ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และผ่านบริการ Pay at Post

สำาหรับเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

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

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

ลำาปาง

3 ,900
5 0 1 5 0 0 0 3 5 7  4      6  2    5   1

3 ,900

สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.

1  กันยายน  2563

นายรักชาติ  ไทยอาสา 08 1632 4830

1 6 4 2 3  2  

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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ร�ยละเอียดค่�ลงทะเบียนสอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2562
ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จากหัวข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)

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

36

16423	

16441 

16446 

16449	

16455	

16458

16463

32480	

32485	

52310	

54125

55307	

55315	

55316	

55318	

55321	

*55324

*55329

*55330

*55332

*55334

71205

71207

71304	

91458

93256	

93447	

93455	

96408	

97216	

97316	

97318

97406

97434	

99412	

99421

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง	

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง	

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง	

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา	

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์	

การวางแผน	การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม	

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์	และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน	

การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย	2	

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย	

เวชกรรมแผนไทย	2	

เภสัชกรรมแผนไทย	2	

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย	2

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย	2

เภสัชกรรมแผนไทย	2

เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร	

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้	

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช	

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 (มีฝึกปฏิบัติ)

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช	

การจัดการระบบฐานข้อมูล	

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์	

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	

เทคนิคหลังพิมพ์	

เทคโนโลยีหลังพิมพ์

หลักการและการบริหารเครือข่าย	

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

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	

200

3,700	

3,200	

3,500	

4,800	

3,200	

2,400

4,000	

2,300	

7,000	

3,500	

3,200

6,000	

6,200	

6,000	

5,800	

5,000	

6,000	

6,200	

6,000

5,800

5,000

3,900

600

3,900

100	

- 

2,500	

- 

2,100	

2,800	

2,600

3,200	

3,200

3,200	

2,600	

2,700

3,900	

3,400	

3,700	

5,000	

3,400	

2,600

4,200	

2,500	

7,200	

3,700	

3,400

6,200	

6,400	

6,200	

6,000	

5,200	

6,200

6,400

6,200

6,000

5,200

4,100

800

4,100

300	

200	

2,700	

200	

2,300	

3,000	

 

2,800

3,400	

3,400	

3,400

2,800	

2,900

ลำ�ดับที่	 รหัสชุดวิช�	 ชื่อชุดวิช�
ค่�ธรรมเนียม	
สอบซ่อม	(1)

วัสดุกิจกรรม		
เสริมทักษะ	(2)

รวมต่อ	
1 ชุดวิช�	(3)

หม�ยเหตุ		 *	 เป็นชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2556)	วิชาเอก	50424
	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภ�คทฤษฎีเพียงอย่างเดียว	ชำาระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมตาม	(1)
	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภ�คปฏิบัติ	หรือสอบไม่ผ่�นทั้ง	2	ส่วน	ชำาระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมตาม	(3)
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10103   ทักษะชีวิต 10141   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
10131   สังคมมนุษย์ 10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร
10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 10203   พฤติกรรมมนุษย์
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 11007   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11011   การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 11009   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 12303   สังคมไทย
12307   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 12304   ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
12312   ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 12311   โลกทัศน์ไทย
13202   การส่ือสารในงานสารสนเทศ 13314   การจัดการองค์การสารสนเทศ
13422   พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 13423   ระบบสารสนเทศส านักงาน
14214   การเขียนภาษาอังกฤษ 1 14213   การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14319   ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 15232   ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร
15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ 15234   การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

  นักนิเทศศาสตร์ 16418   การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16339   การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร 16421   การบริหารงานโทรทัศน์
16343   การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16424   การบริหารงานภาพยนตร์
16351   ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 16427   การบริหารงานโฆษณา
16354   ส่ือโฆษณา 16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16356   กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16441   การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
16419   การจัดรายการโทรทัศน์  16462   ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน
21328   นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 20101   พื้นฐานการศึกษา
24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด 20202   วิทยาการการสอน

  และประเมินผลการศึกษา 20302   สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา
24417   การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 21004   ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 21009   การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
25405   เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
26302   การจัดการการศึกษานอกระบบ 25303   การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
26405   การศึกษาทางไกล 27112   การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา
27103   ส่ือการศึกษาพัฒนสรร 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

  เพื่อการตัดสินใจ 30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
31303   การจัดการงานสนาม 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด
32302   การจัดการการตลาด 30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันเสาร์ที่  7  พฤศจกิายน  2563
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562

readpdua
Strikethrough

readpdua
Typewriter
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2562 83

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่2/2562

32311   การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 31410   การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
32331   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

  ความเป็นไปได้ของโครงการ 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 32210   องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32303   การจัดการการเงิน
32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32421   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 32320   การบัญชีขั้นกลาง  1
32429   การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน  32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

  และการบัญชีเฉพาะกิจการ 32329   การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส าหรับนักการเงิน
32447   การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32344   ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
32450   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ 32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32480   การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
33201   การบริหารราชการไทย 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
33206   สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
33210   สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ 32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
33422   การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท   และการจัดการที่พักทางเลือก
33436   การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด 33207   เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33440   การบริหารงานสรรพสามิต 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
33442   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
40205   กฎหมายธุรกิจ 33305   กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับ 
41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน   นักปกครองท้องที่ 
41211   กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา 33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 
41212   กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 33424   การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 33437   การบริหารงานราชทัณฑ์
41402   ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41405   กฎหมายส่ิงแวดล้อม 41323   กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ต๋ัวเงิน
41431   การบริหารงานยุติธรรม 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ   และกฎหมายล้มละลาย
41455   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 41401   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ 41404   กฎหมายแรงงาน
52308   พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 41458   อาชญากรรมทางธุรกิจ
54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 50103   สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันเสาร์ที่  7  พฤศจกิายน  2563 (ต่อ)
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
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54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข
54129   พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53404   การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 54114   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
55306   เภสัชพฤกษศาสตร์ 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55307   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 55301   การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย
55323   เภสัชพฤกษศาสตร์ 55316   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55324   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 55330   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 60434   วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา
60410   เศรษฐมิติและการประยุกต์   เศรษฐศาสตร์
60436   สถาบันการเงินและการลงทุน 70324   อนามัยครอบครัว
60474   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความจ าเริญ 71205   เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

  ทางเศรษฐกิจ 71207   หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
70411   อนามัยชุมชน 71304   ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 71411   อาหารและโภชนบ าบัด
70422   ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 72101   จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต
71307   หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 72204   เศรษฐกิจครอบครัว
71314   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 72303   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
71316   สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 80206   ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
71413   กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 80212   หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
72205   สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
72305   การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 82425   ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
81416   การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 83203   ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
82202   การเมืองเปรียบเทียบ 91201   ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
82319   ระบบการเมืองเปรียบเทียบ   และพัฒนาการเกษตร
82427   การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 91350   การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส าหรับเกษตรกร
82429   การระหว่างประเทศของไทย 91363   การจัดการทรัพยากรป่าไม้
90201   การจัดการฟาร์ม 91458   การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้
90204   พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม 91464   พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
90206   เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 93257   ศัตรูพืชเบื้องต้น 

  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 93353   การจัดการผลผลิตพืช
91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์
91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
91357   พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม 94464   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
92222   การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92223   การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
92311   การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ
92411   สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
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ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่2/2562วันเสาร์ที่  7  พฤศจกิายน  2563 (ต่อ)
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.

92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 97217   พื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ม ีฝึกปฏิบัติ ) 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
93456   การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ )   ในอุตสาหกรรม
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม ่ฝึกปฏิบัติ ) 99316   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
93467   การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
93468   การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
94461   การเงินธุรกิจการเกษตร
94463   การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97406   เทคนิคหลังพิมพ์
97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

  ทางอุตสาหกรรม
97434   เทคโนโลยีหลังพิมพ์
99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(มีฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

สอบซ่อม

2 /
 25

62

สอบซ่อม
สอบซ่อม
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา
10152   ไทยกับสังคมโลก 10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
10202   การอ่านภาษาไทย 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ
11012   ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 10173   การเขียนภาษาอังกฤษ
11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 11013   ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11312   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 12310   วิถีไทย
11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 13311   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 13321   การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
11308   ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 14216   การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม
11311   ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ
12302   เศรษฐกิจไทย 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
12402   วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 15206   ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร
12406   ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 15335   การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
13313   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 15336   การบริหารกิจการส่ือสาร
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 20308   การบริหารจัดการเรียนการสอน
15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
15266   ส่ือศึกษา 21005   การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
16423   การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 21010   การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
16442   การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ 21426   ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
16446   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
16449   การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 24411   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย
16455   การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
16458   การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
16463   การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
20201   พัฒนศึกษา 30204   องค์การและการจัดการ
20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 30205   คณิตศาสตร์และสถิติ
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 32308   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
21329   การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม 32321   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
27102   เทคโนโลยีทางการสอน 32330   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน

เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
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วันอาทิตยท์ี่  8  พฤศจกิายน  2563 (ต่อ) ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่2/2562
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.

31401   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32204   การบัญชีขั้นต้น 32406   การจัดการสินเชื่อ
32205   การบัญชีขั้นกลาง  2 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32208   การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

  และการวิเคราะห์งบการเงิน 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด
32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ   และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 
32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย   และการโรงแรม
32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ
32417   การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์   ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32458   วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 33202   การคลังและงบประมาณ
32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 33304   การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
32489   การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
32490   การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน และการจัดการสินเชื่อ 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ 
32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน 41007   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
33208   แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 41008   การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ 41201   กฎหมายมหาชน
33312   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร 41231   กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

  ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
33411   การแรงงานสัมพันธ์ 41324   กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท
33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
33420   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
33432   การบริหารส านักงาน 52305   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33434   กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
33438   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 53202   การสาธารณสุขทั่วไป
33441   การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 53305   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
33444   การบริหารองค์กรภาครัฐ 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33446   นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัย
41005   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   และความปลอดภัย
41006   การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 55308   เวชกรรมแผนไทย
41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 55318   เวชกรรมแผนไทย 2
52203   อนามัยส่ิงแวดล้อม 55321   เภสัชกรรมแผนไทย 2
52310   การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 55332   เวชกรรมแผนไทย 2
52312   อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 55334   เภสัชกรรมแผนไทย 2
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52407   การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
53303   การจัดการสาธารณภัย 60340   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 60341   ไทยในเศรษฐกิจโลก
54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 

  และความปลอดภัย 70314   การผลิตและการใช้อาหาร
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 70323   สุขภาพเด็ก
54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 71101   วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
55305   ธรรมานามัย 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 71204   โภชนศึกษาและการส่ือสาร
55315   นวดแผนไทย 2 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
55329   นวดแผนไทย 2 80111   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
60338   เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
60424   เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
61407   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 81312   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 81415   การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ
71206   พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ 82321   การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
71305   การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ 82324   เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
71414   การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 82326   กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
71415   การจัดบริการอาหารในสถาบัน 90202   การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต 91110   สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
72304   สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส าหรับครอบครัว 91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 91326   วนศาสตร์เกษตร
80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 91353   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
80207   ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 91421   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

  ส าหรับรัฐศาสตร์   และส่ิงแวดล้อม
82327   อาเซียนเบื้องต้น 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
82426   การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
83202   ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
90208   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 93466   เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
91325   นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
91414   การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
91419   การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   และการควบคุมภายใน
92117   สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 97103   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
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92320   การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 97213   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
93337   การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช   และเทคนิคการผลิต
93345   การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 97219   วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 97318   การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
93465   การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

  ในธุรกิจการเกษตร 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน

  และการบัญชีเพื่อการจัดการ
97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
99319   การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย
99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99421   การโปรแกรมเชิงวัตถุ

สิ้นสุดการสอบ

  รวมทั้งหมด  472 ชุดวิชา  
หมายเหตุ : ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ไม่มีการสอบซ่อมภาคทฤษฎีที่สนามสอบ

รวมทั้งหมด	472	ชุดวิช� สิ้นสุดก�รสอบ

สอบซ่อม

2 /
 25

62

สอบซ่อม
สอบซ่อม
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ขั้น ตอน ก�ร ลง ทะเบียน เรียน และ  
ชำ�ระ เงิน ค่� ลง ทะเบียน เรียนสอบซ่อม

  1. ลง ทะเบียน และ ชำาระ เงิน ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคาร ทุก สาขา ทั่ว ประเทศ ได้แก่
  1.1         ธน�ค�ร กรุง ไทย จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.2         ธน�ค�ร กรุง ศรีอยุธย� จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.3         ธน�ค�ร ทห�รไทย จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.4         ธน�ค�ร กสิกรไทย จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.5         ธน�ค�ร เพื่อ ก�รเกษตร และ สหกรณ์ ก�รเกษตร

  1.6         ธน�ค�ร กรุงเทพ จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.7         ธน�ค�ร ธนช�ต จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.8         ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  (มห�ชน)

  1.9         ธน�ค�ร ออมสิน

   - กรอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ผ่�น เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร จ�ก หน้� 101 ให้ ครบ ถ้วน และ สมบูรณ์

   - ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน และ ค่� ธรรมเนียม ใน ก�ร ใช้ บริก�ร 10 บ�ท ต่อ ก�ร ลง ทะเบียน 1 ชนิด

  2. ลง ทะเบียน และ ชำาระ เงิน ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ ทั่ว ประเทศ ด้วย บริการ Pay at Post
   - กรอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ผ่�น ระบบ Pay at Post จ�ก หน้� 101 ให้ ครบ ถ้วน และ สมบูรณ์

   - ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน และ ค่� ธรรมเนียม ใน ก�ร ใช้ บริก�ร 10 บ�ท ต่อ ก�ร ลง ทะเบียน 1 ชนิด

 ก�รก รอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ผ่�น เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร และ ณ ที่ทำ�ก�ร ไปรษณีย์ ผ่�น บริก�ร Pay at Post 

ใน ก�ร ลง ทะเบียน เรียน มี ร�ย ละเอียด ดังนี้

 (1)  กรอก เลขประจำา ตัว นักศึกษา

 (2)  กรอก รหัส ต�ม กิจกรรม ที่ ต้องก�ร ลง ทะเบียน ได้แก่   1 = ลง ทะเบียน เรียน หรือ   4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม

 (3)  กรอก ปี ก�ร ศึกษ� ที่ ลง ทะเบียน ได้แก่ 62

 (4)  กรอก รหัส ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ ลง ทะเบียน ได้แก่  1  =  ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1

     2  =  ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 2

     3  =  ภ�ค ก�ร ศึกษ� พิเศษ     

     4  =  สอบ ซ่อม ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1

     5  =  สอบ ซ่อม ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 2

 (5)  กรอก จำานวน ชุด วิชา ที่ ต้องก�ร ลง ทะเบียน เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3

 (6)  (7) และ (8) กรอก รหัส ชุด วิชา ที่ ต้องก�ร ลง ทะเบียน

 (7)  (6.1 - 8.1) วัสดุ ให้ กรอก คว�ม ต้องก�ร วัสดุ ก�ร ศึกษ� ได้แก่   1   =   ต้องก�ร ซื้อ วัสดุ ก�ร ศึกษ� หรือ

                2   =   ไม่ ต้องก�ร ซื้อ วัสดุ ก�ร ศึกษ� 
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ให้ นักศึกษ� เลือก ช่อง ท�งก�ร ลง ทะเบียน และ ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน เพียง ช่อง ท�ง เดียว 

จนกว่� จะ สิ้น สุดกิจกรรม ประจำ� ภ�ค ก�ร ศึกษ�และ ไม่อนุญาต ให้นักศึกษ�ชำ�ระเงิน 

ค่�ลงทะเบียนเรยีนโดยวิธกี�รโอนเงนิผ�่นตู ้ATM แตน่กัศกึษ�ส�ม�รถลงทะเบยีนเรียน 

และชำ�ระเงินด้วยบริก�รตู้  ATM  โดยดำ�เนินก�รต�มข้อ   3   ในหน้�  91  และห้าม 

นำาเงินสดใส่ซองสง่มายงัสำานกัทะเบยีนและวดัผลเปน็คา่ลงทะเบียนโดยเดด็ขาด

คำ� เตือน!  

การก รอก ข้อมูล ใน แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน นักศึกษา จะ ต้อง กรอก ตัวเลข ให้ ถูก ต้อง และ ครบ ถ้วน  

มิ ฉะนั้น การ ลง ทะเบียน จะ ไม่ สมบูรณ์ เพราะ มหาวิทยาลัย ยึด รหัส (ตัวเลข) ตาม ที่ นักศึกษา

กรอก เพียง อย่าง เดียว โดย สามารถ ตรวจ สอบ ได้ จาก คำา อธิบาย ด้าน หลัง แบบ ฟอร์ม

    3. ชำาระเงินผ่านเครื่อง ATM
 3.1 สิ่งที่ต้องเตรียมในก�รลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่�นเครื่อง ATM

  (1) รหัสชุดวิช�ที่ต้องก�รลงทะเบียนเรียน

  (2) คำ�นวณจำ�นวนเงินค่�ลงทะเบียนเรียน โดยรวมค่�บำ�รุงก�รศึกษ� (ยกเว้น ก�รลงทะเบียนสอบซ่อม 

ไม่ต้องชำ�ระค่�บำ�รุงก�รศึกษ�)

  (3) ตรวจสอบจำ�นวนเงินในบัญชีในก�รชำ�ระเงินผ่�นเครื่อง ATM เพื่อเป็นค่�ลงทะเบียนเรียนให้เพียงพอ

 3.2  วิธีก�รลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียน

  (1) นักศึกษ�ต้องมีบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์/กระแสร�ยวัน และบัตร ATM ของธน�ค�รกรุงไทย ธน�ค�ร

กรุงเทพ ธน�ค�รกสิกรไทย ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ และธน�ค�รธนช�ต

  (2) ให้นักศึกษ�สอดบัตรและใส่รหัส ATM

  (3) เลือกชำ�ระเงิน/ชำ�ระค่�บริก�ร (ขึ้นอยู่กับหน้�จอของแต่ละธน�ค�ร)

  (4) เลือกประเภทบัญชี เช่น เดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสร�ยวัน ที่ต้องก�รใช้ชำ�ระเงิน

  (5) ใส่หม�ยเลขบัญชีของบริษัท 10 หลัก หรือ รหัส comp. code ของแต่ละธน�ค�ร (ต�มแบบฟอร์มก�ร

ลงทะเบียนเรียน)

  (6) ใส่ข้อมูลหม�ยเลขอ้�งอิง

    -  Customer No./Ref.1 คือ    (1) รหัสนักศึกษ� 10 หลัก

                                  (2) ชนิดก�รลงทะเบียน 1 หลัก

                                  (3) ปีก�รศึกษ� 2 หลัก

                                  (4) ภ�คก�รศึกษ� 1 หลัก

                                  (5) จำ�นวนชุดวิช� 1 หลัก

      โดยกดตัวเลขที่เครื่อง ATM (1)-(5) และห้�มเว้นวรรค เช่น

561234567846253
(1)

(2) (4)

(3) (5)
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    -  Reference No./Ref.2 คือ    (6) รหัสชุดวิช�  (6.1) คว�มต้องก�รวัสดุ
                                   (7) รหัสชุดวิช�  (7.1) คว�มต้องก�รวัสดุ
                                   (8) รหัสชุดวิช�  (8.1) คว�มต้องก�รวัสดุ
      โดยกดตัวเลขที่เครื่อง ATM (6)-(8) และห้�มเว้นวรรค เช่น

101511101212101311

 (7) ระบุจำ�นวนเงินที่ต้องก�รชำ�ระ
 (8) ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันก�รทำ�ร�ยก�ร
 (9) รอรับหลักฐ�นก�รชำ�ระเงิน Slip ATM

    4. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  4.1 เข้�เว็บไซต์ ที่ https://web4.stou.ac.th/eduplan 

  4.2  เลือกหัวข้อลงทะเบียนสอบซ่อม

  4.3 กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมให้ครบ แล้วคลิกปุ่มยืนยัน

  4.4 ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง

  4.5 เลือกชำ�ระค่�ลงทะเบียนด้วยเค�น์เตอร์เซอร์วิส หรือบัตรเดบิต/เครดิต

    5. ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (มสธ.) 

 หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์

(6) (8)(7)

(6.1) (7.1) (8.1)
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(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำาหรับเจ้าหน้าที่

สำาหรับนักศึกษา

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

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

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

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

ตัวอักษร

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน
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บันทึก :
มสธ.

ใครก็เรียนได้

ที่ไหน

เวลาใด



บันทึก :

เรียนอย่�งมีคว�มสุข
จบอย่�งมีคุณภ�พ

พิมพ์ที่	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttp://www.stou.ac.th




