
แผน แผน

10103   ทกัษะชวีติ ก1,ก2 10131   สงัคมมนุษย์ ก1,ก2

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ก1,ก2 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือชวีติ ก1,ก2

10161   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ก1,ก2 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ ก1,ก2

10162   ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร  ก1,ก2 11006   ภาษาจนีเพ่ือการพาณชิย์ ก1,ก2

10163   ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร ก1,ก2 11111   สงัคมและวฒันธรรมไทย ก1,ก2

10171   การใชภ้าษาอังกฤษ ก1,ก2 12306   วรรณคดไีทย ก1,ก2
(4)11011   การอ่านและการเขยีนภาษาเขมร ก1 12407   แนวคิดไทย ก1,ก2

12301   ววิฒันาการการเมอืงไทย ก1,ก2 13203   การวจิยัเบื้องตน้ทางสารสนเทศศาสตร์ ก1

12313   ทอ้งถ่ินไทย ก1 13411   ทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพิเศษ ก1,ก2

*12410   ลกัษณะภาษาไทย ก1 14212   ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ก1

13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ ก1,ก2 14317   การอ่านภาษาอังกฤษ 2 ก1,ก2

13413   เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องตน้ ก1 15206   ภาษาและทกัษะเพ่ือการสื่อสาร ก1,ก2,ก3

14421   การเขยีนภาษาอังกฤษ 2 ก1 15233   ความรู้ทางสงัคมศาสตร์และเทคโนโลยี ก1,ก2

15205   หลกัการประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา ก1,ก2   ส าหรับนักนิเทศศาสตร์

16360   การศึกษาชมุชนเพ่ือการวจิยัและพัฒนา ก1 15307   กฎหมายและจริยธรรมดา้นนิเทศศาสตร์ ก1

16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา ก1 20101   พ้ืนฐานการศึกษา ก1,ก2

16440   การเขยีนเชงิวารสารศาสตร์ ก1 20301   เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา ก1,ก2

16445   การจดัและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบื้องตน้ ก1 20302   สถิต ิวจิยั และประเมนิผลการศึกษา ก1,ก2

16448   การผลติรายการโทรทศัน์เบื้องตน้ ก1 21330   การพัฒนาเดก็ปฐมวยัดา้นภาษา ก1,ก2

16452   การผลติภาพยนตร์เบื้องตน้ ก1 22304   การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น ก1,ก2

16457   การเขยีนเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ ก1 24415   การวดัและประเมนิอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ก1,ก2

20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้ ก1,ก2 25304   การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับเด็ก ก1,ก2

21002   นวตักรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเดก็ปฐมวยั ก1,ก2 26404   หลกัการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม ก1,ก2

21007   อาหารและโภชนาการส าหรับเดก็ปฐมวยั ก1,ก2 27401   สื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก1,ก2

21223   แนวการพัฒนาเดก็ปฐมวยั ก1,ก2 30201   ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับการบริหาร ก1,ก2

23304   โรงเรียนกับชมุชน ก1,ก2 30210   การจดัการการผลติและด าเนินงาน และหลกัการตลาด ก1,ก2

24403   การวดัและประเมนิผลกลุ่มวชิาเตรียมประสบการณ์ ก1,ก2 31302   การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา ก1,ก2

24404   การวดัและประเมนิผลกลุ่มวชิาทกัษะ ก1,ก2 31411   การจดัการทรัพยากรอาคาร ก1,ก2

  และสร้างเสริมประสบการณ์ 32204   การบญัชขีั้นตน้ ก1

24405   การวดัและประเมนิผลกลุ่มวชิาเฉพาะ ก1,ก2 32207   การบญัชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัชี ก1

24413   การประเมนิโครงการ ก1,ก2 32209   การบญัชขีั้นตน้และหลกัเบื้องตน้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ ก1

27416   ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา ก1 32303   การจดัการการเงิน ก1

30204   องค์การและการจดัการ ก1,ก2 32304   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2

30205   คณติศาสตร์และสถิติ ก1,ก2,ก3 32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย ก1
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30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2 32327   การจดัการคุณภาพและผลติภาพ ก1,ก2

30212   คณติศาสตร์ สถิตธิรุกิจ และการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณ ก1,ก2 32335   ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรม ก1,ก2

  เพ่ือการตดัสนิใจ   ทอ่งเที่ยว

31301   การวางแผนงานก่อสร้าง ก1,ก2 32342   ภาวะผู้น าและพฤตกิรรมองค์การ ก1

*31307   ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานก่อสร้าง ก1 32426   การควบคุมคุณภาพและการจดัการสนิค้าคงคลงั ก1,ก2

32201   คณติศาสตร์และสถิตเิพ่ือธรุกิจ ก1,ก2 32432   การจดัการผลติภณัฑ์และราคา ก1

32205   การบญัชขีั้นกลาง 2 ก1 32443   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัชี ก1,ก2

32206   สถิตธิรุกิจและการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณ ก1,ก2 32444   การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสงู ก1,ก2

32210   องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์ ก1,ก2 32446   การบญัชเีพ่ือการจดัการขั้นสงู ก1

32301   การจดัการการผลติและปฏบิตักิาร ก1,ก2 32447   การบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร ก1,ก2

32310   ตลาดการเงิน สถาบนั และนโยบายการเงิน ก1,ก2 32449   การสร้างธรุกิจและการเปน็ผู้ประกอบการ ก1,ก2

32311   การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพ่ือการจดัการ ก1 32451   พาณชิยอิ์เลก็ทรอนิกส ์และการจดัการธรุกิจน าเขา้ -สง่ออก ก1,ก2

32324   การสอบบญัช ีการตรวจสอบภายในและ ก1 32453   การพนักงานสมัพันธแ์ละการบริหารค่าตอบแทน ก1

  การควบคุมภายใน 32466   การจดัการธรุกิจการจดัประชมุ ก1,ก2

32333   การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภค ก1,ก2 32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก ก1

32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด ก1,ก2,ก3 32484   ความรู้พ้ืนฐานของมคัคุเทศก์และการทอ่งเที่ยวอาเซียน ก1,ก2

  และการศึกษาความเปน็ไปได้ 33202   การคลงัและงบประมาณ ก1,ก2

32338   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว ก1,ก2 33205   การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสาร ® ก1

32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ก1,ก2 33306   ปญัหาและยทุธศาสตร์การบริหารการปกครองทอ้งที่ ® ก1

32454   การวจิยัทางธรุกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน ก1,ก2 33311   การบริหารโครงการ ก1

32474   การสื่อสารและการสง่เสริมการตลาด ก1,ก2 33447   การจดับริการสาธารณะของทอ้งถ่ิน ก1,ก2

32477   การจดัการธรุกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ และการจดัการ ก1 33449   การบริหารการบริการสาธารณะและเครือขา่ย ก1

  ธรุกิจตวัแทนทอ่งเที่ยว  33451   การจดัหาทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2

*32494   แผนธรุกิจและการวจิยัธรุกิจ ก1 33452   กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที่ ® ก1

33201   การบริหารราชการไทย ก1,ก2,ก3 33453   การจดัการองค์การและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับ ก1

33206   สหกรณ ์วสิาหกิจชมุชน และการจดัการการตลาด® ก1   นักปกครองทอ้งที่ ®

33304   การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก1,ก2 41003   การบริหารจดัการชมุชน ก1,ก2

33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองทอ้งที่ ® ก1 41231   กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบญัญตัทิั่วไป ก1,ก2,ก3

33309   การจดัการองค์การและพฤตกิรรมองค์การ ก1 41321   กฎหมายพาณชิย ์1:  ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์ เชา่ซ้ือ ก1

*33454   นโยบายสาธารณะ ยทุธศาสตร์และการวางแผน ก1 41342   กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ2:  วธิพิีจารณาความแพ่ง ก1,ก2,ก3

  การบริหารการปกครองทอ้งที่ ®   และกฎหมายลม้ละลาย

41211   กฎหมายแพ่ง 1:  บคุคล นิตกิรรม สญัญา ก1,ก2,ก3 41421   กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้ ก1,ก2

41212   กฎหมายแพ่ง 2:  หน้ี ละเมดิ ก1,ก2,ก3 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค ก1,ก2

41432   กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน ก1,ก2 52306   การท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุ ก1
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41451   กฎหมายระหวา่งประเทศ ก1,ก2,ก3(5)*52405   การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน ก1

52303   สขุศึกษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ ก1,ก2 53407   การบริหารงานสาธารณสขุ ก1,ก2

52314   โรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ ก1,ก2 54102   การบริหารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ก1,ก2

52406   การบริหารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ ก1,ก2 54111   ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ก1

53203   สขุภาพกับการพัฒนา ก1,ก2 54126   การสง่เสริมสขุภาพ การตรวจประเมนิ ก1,ก2

53304   การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสขุ ก1,ก2   และการบ าบดัโรคเบื้องตน้

54101   วศิวกรรมพ้ืนฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัก1,ก2 *54135   ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยัความปลอดภยั ก1

54115   กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ก1,ก2   และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั ก1,ก2 55309   จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเก่ียวกับการแพทยแ์ผนไทย ก1,ก2

54118   ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ ก1 55317   เวชกรรมแผนไทย 1 ก1

54131   กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั ก1 55319   การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย ก1

  ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (4)55331   เวชกรรมแผนไทย 1 ก1

55302   วทิยาศาสตร์ในการแพทยแ์ผนไทย ก1,ก2 (4)55333   การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย ก1
(1)55310   นวดแผนไทย 1 ก1,ก2 57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ ก1,ก2

55311   การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย ก1 60227   ประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ก1,ก2

55313   ผดงุครรภแ์ผนไทย ก1 60450   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ก1,ก2
(2)55325   นวดแผนไทย 1 ก1 60482   เศรษฐศาสตร์ธรุกิจและการเงินธรุกิจ ก1,ก2
(3)55327   ผดงุครรภแ์ผนไทย ก1 61408   เศรษฐศาสตร์การจดัการขนสง่และโลจสิตกิส ์ ก1

60370   เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ก1,ก2 70321   ครอบครัวและสิ่งแวดลอ้ม ก1,ก2

61401   การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน ก1,ก2 70324   อนามยัครอบครัว ก1,ก2

70201   คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชมุชน ก1,ก2 71200   มนุษยกั์บระบบนิเวศ ก1,ก2

70433   การพัฒนาที่อยู่อาศัย ก1,ก2 71309   สถิตแิละการวจิยัทางอาหารและโภชนาการ ก1,ก2,ก3

70434   การบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ ก1,ก2 71312   สถิตพ้ืินฐานและการประยกุตใ์นงานอาหารและโภชนาการ ก1,ก2,ก3

71203   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องตน้ ก1,ก2 72401   ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสงัคมโลก ก1,ก2

71310   การจดัการสขุลกัษณะและความปลอดภยัในอาหาร ก1,ก2 80202   สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย ก1,ก2

71313   การจดัการสขุลกัษณะและความปลอดภยัอาหาร ก1 80205   พ้ืนฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของการเมอืงไทย ก1,ก2

72201   ครอบครัวศึกษา ก1,ก2 81310   ปรัชญาการเมอืง ก1,ก2,ก3

72301   พัฒนาการวยัรุ่น ก1,ก2 81314   หลกัเบื้องตน้ของการวจิยัทางรัฐศาสตร์ ก1

81311   หลกัและวธิกีารศึกษาทางรัฐศาสตร์ ก1,ก2 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ ก1,ก2

81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ ก1,ก2 82322   สงัคมโลก ก1,ก2,ก3

82201   หลกัพ้ืนฐานความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ  ก1,ก2,ก3 82325   ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ก1,ก2

91209   การประชาสมัพันธใ์นงานสง่เสริมการเกษตร ก1,ก2 82422   มหาอ านาจกับการเมอืงโลก ก1,ก2

91324   หลกัการสง่เสริมการปา่ไมเ้พ่ือสิ่งแวดลอ้ม ก1,ก2 90406   ดนิ น้ า และปุ๋ย ก1,ก2

91413   การพัฒนากลุ่ม สถาบนั และองค์กรการเกษตร ก1,ก2 91307   การพัฒนาชมุชนเกษตร ก1,ก2
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วนัเสาร์ที่  30  มกราคม  2564  (ตอ่)

แผน แผน

91420   การวจิยัการสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร ก1,ก2,ก3 91352   การจดัการความรู้ ภมูปิญัญา และนวตักรรมเกษตร ก1,ก2

92217   ธนกิจและบญัชสีหกรณเ์พ่ือการจดัการ ก1,ก2 91428   กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรปา่ไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม ก1,ก2

92311   การจดัการสหกรณเ์ชงิกลยทุธ์ ก1,ก2 91465   การจดัการการทอ่งเที่ยวเชงิเกษตร ก1,ก2

92424   การบริหารธรุกิจเฉพาะสหกรณ์ ก1,ก2 92220   กฎหมายและกระบวนการทางการเมอืงของสหกรณ์ ก1

93335   วทิยาศาสตร์เพ่ือการผลติพืช ก1,ก2 93354   อาหารและการใหอ้าหารสตัว์ ก1,ก2

93454   สารสนเทศเพ่ือการจดัการการผลติพืช ก1 93457   การจดัการการผลติพืชไร่อุตสาหกรรม  (ไม่ ฝึกปฏบิตั)ิ ก1,ก2

93469   การวจิยัทางการจดัการการผลติสตัว์ ก1,ก2 93458   การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธรุกิจ (ไม่ ฝึกปฏบิตั)ิ ก1,ก2

94431   การจดัการการตลาดสนิค้าเกษตร ก1,ก2 93460   การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติสตัว ์(มีฝึกปฏบิตั)ิ ก1

96102   คณติศาสตร์และสถิตสิ าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก1,ก2 94432   สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกิจการเกษตร ก1

96415   ระบบธรุกิจอัจฉริยะ ก1 94465   การพัฒนาธรุกิจการเกษตรและสหกรณ์ ก1,ก2

97315   เครื่องมอืและเครื่องจกัรกลการผลติ ก1 96304   การสื่อสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ก1,ก2

97403   เทคโนโลยก่ีอนพิมพ์ ก1 (4)96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู ก1

97419   การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม ก1,ก2 97101   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการพิมพ์ ก1,ก2

97431   เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ ก1 97212   เศรษฐศาสตร์ประยกุตใ์นอุตสาหกรรม ก1,ก2

99313   การสื่อสารไร้สายและเครือขา่ย ก1,ก2 97214   วสัดทุางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ ก1,ก2

99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี ก1,ก2 97218   การจดัการด าเนินงานและการเปน็ผู้ประกอบการ ก1

99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ ก1,ก2 97420   การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม ก1,ก2

99202   การวเิคราะหข์อ้มลู ก1

99315   สถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิตักิาร ก1,ก2

*99321   การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ก1

  ส าหรับผู้สงูอายุ

*99422   การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณเ์คลื่อนที่ ก1
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วนัอาทติยท์ี่  31  มกราคม  2564

แผน แผน

10121   อารยธรรมมนุษย์ ก1,ก2 10151   ไทยศึกษา ก1,ก2

10152   ไทยกับสงัคมโลก ก1,ก2,ก3 11201   คณติศาสตร์ส าหรับสงัคมศาสตร์ ก1,ก2

10164   สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ก1,ก2 12305   ศิลปะกับสงัคมไทย ก1,ก2

10201   ประวตัศิาสตร์ไทย ก1,ก2 12409   ประสบการณไ์ทยคดศึีกษา ก1

11008   ภาษาจนีเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ ก1,ก2 13312   การวเิคราะหส์ารสนเทศ ก1,ก2

11010   พ้ืนฐานสงัคมและวฒันธรรมเขมร ก1 13323   การจดัการการเงินและการจดัการการด าเนินงาน ก1,ก2

11112   วฒันธรรมพ้ืนบา้นของไทย ก1,ก2 13401   ประสบการณว์ชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ ก1

12411   ภาษาถ่ินและวรรณกรรมทอ้งถ่ินไทย ก1,ก2 13414   การจดัการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน ก1,ก2

13412   แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ก1,ก2 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องตน้ ก1,ก2

  และวทิยาศาสตร์ 14320   การออกเสยีงภาษาอังกฤษ ก1

13421   การจดัการงานส านักงาน ก1,ก2 14423   ประสบการณว์ชิาชพีภาษาอังกฤษ ก1

14111   ทกัษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง ก1 16338   การสื่อขา่วและการเขยีนขา่ว ก1,ก2

14318   หลกัการแปล ก1 16344   การพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง ก1

14422   การน าเสนองานเปน็ภาษาอังกฤษอยา่งมปีระสทิธผิล ก1 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ ก1,ก2

15231   ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับสื่อมวลชน ก1 16350   ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ ก1,ก2

15336   การบริหารกิจการสื่อสาร ก1 16353   หลกัการสื่อสารการตลาด ก1,ก2

15337   การสื่อสารกับการพัฒนา ก1,ก2 16359   ความรู้เบื้องตน้การสื่อสารชมุชน ก1,ก2

16361   การบริหารจดัการและกลยทุธก์ารสื่อสารชมุชน ก1,ก2 *16374   การสร้างสารเพ่ือผลติรายการโทรทศัน์ ก1

20203   การศึกษากับชวีติและชมุชน ก1,ก2 16412   ประสบการณว์ชิาชพีนิเทศศาสตร์ ก1

21001   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั ก1,ก2 20304   พ้ืนฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์ ก1,ก2

21006   สขุภาวะเดก็ปฐมวยั ก1,ก2 20307   การพัฒนาหลกัสตูร ก1

*21331   การพัฒนาเดก็ปฐมวยัดา้นการคิด ก1 20401   ประสบการณว์ชิาชพีศึกษาศาสตร์ ก1

24414   การประเมนิหลกัสตูร ก1,ก2 21003   การเลน่ ของเลน่ และเครื่องเลน่ส าหรับเดก็ปฐมวยั ก1,ก2,ก3

25406   กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวิทยา ก1,ก2 21008   การพัฒนาทกัษะชวีติส าหรับเดก็ปฐมวยั ก1,ก2

26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและการศึกษานอกระบบ ก1,ก2 21426   ประสบการณว์ชิาชพีการพัฒนาเดก็ปฐมวยั ก1

27101   อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา ก1,ก2 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก1,ก2

30105   การบญัชแีละการเงินเพ่ืองานก่อสร้าง  ก1,ก2 24407   ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศึกษา ก1

30203   การเงินธรุกิจและการภาษีอากร ก1,ก2 24412   การพัฒนาเครื่องมอืวดัดา้นเจตพิสยัและทกัษะพิสยั ก1,ก2

30206   กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร ก1,ก2 25302   หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา ก1,ก2

30208   การบญัชกีารเงินและการบญัชเีพ่ือการจดัการ ก1,ก2 25411   ประสบการณว์ิชาชพีการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวิทยา ก1

30209   การเงินธรุกิจและกฎหมายธรุกิจ ก1 26403   แหลง่วทิยาการชมุชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวีติ ก1,ก2

*31306   ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการโครงการเพ่ืองานก่อสร้าง ก1 26407   ประสบการณว์ชิาชพีการเรียนรู้ตลอดชวีติ ก1

31311   การจดัการโครงการเพ่ืองานก่อสร้าง ก1,ก2 27104   วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์เพ่ือการศึกษา ก1

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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วนัอาทติยท์ี่  31  มกราคม  2564  (ตอ่)

แผน แผน

31408   เทคโนโลยกีารก่อสร้างและเครื่องจกัรกล ก1,ก2 31305   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการงานก่อสร้าง ก1,ก2

32302   การจดัการการตลาด ก1,ก2 31405   การวเิคราะหโ์ครงการ ก1,ก2

32314   การบญัชขีั้นสงู 1 และการบญัชขีั้นสงู 2 ก1 31406   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานก่อสร้าง ก1

32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพ่ือสร้างสมรรถนะ ก1 32208   การบญัชขีั้นกลาง  2  รายงานการเงิน  ก1

32332   การจดัการความเสี่ยงและหลกัการประกันภยั ก1   และการวเิคราะหง์บการเงิน

32336   การจดัการทรัพยากรการทอ่งเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื ก1 32322   การสอบบญัช ีการบญัชภีาษีอากร และการวางแผนภาษี ก1,ก2

32361   ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวของไทย ก1,ก2 32325   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ ก1,ก2

32403   พฤตกิรรมมนุษยใ์นองค์การ ก1,ก2 32339   การจดัการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน ก1

32422   หลกัการประกันภยั ก1,ก2 32341   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและธรุกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ก1

32445   การบญัชรีะหวา่งประเทศ ก1,ก2 32435   ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด ก1

32455   ธรุกิจและการเงินระหวา่งประเทศ ก1,ก2 32456   ประสบการณว์ชิาชพีการเงิน ก1

32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซ่อุปทาน ก1 32457   การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย์ ก1,ก2

32479   การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม ก1,ก2 32481   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเที่ยว ก1

32486   การจดัการธรุกิจโรงแรม และภตัตาคารระหวา่งประเทศ ก1,ก2   และการโรงแรม 

33203   เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารรัฐกิจ ก1,ก2 32482   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ ก1

33307   กฎหมายเก่ียวกับการปฏบิตังิานส าหรับนักปกครองทอ้งที่ ® ก1 32483   สมัมนาการบญัชกีารเงินและสมัมนาการบญัชเีพ่ือการจดัการ ก1

33402   เทคนิคและเครื่องมอืการจดัการภาครัฐ ก1,ก2 32488   นวตักรรมการบริการในธรุกิจโรงแรมและภตัตาคาร ก1,ก2

33421   การบริหารทอ้งถ่ิน ก1 *32495   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเที่ยว ก1

33432   การบริหารส านักงาน ก1,ก2 33204   กฎหมายมหาชนส าหรับการบริหารการปกครองทอ้งที่ ® ก1

33435   อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา ก1,ก2 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน ก1,ก2

33439   กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามติ ก1,ก2 33401   ประสบการณว์ชิาชพีบริหารรัฐกิจ ก1

33443   การบริหารการเปลี่ยนแปลง ก1,ก2 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก1,ก2

33448   การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน ก1,ก2 33445   ประสบการณว์ชิาชพีการบริหารการปกครองทอ้งที่ ® ก1

33450   การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล ก1,ก2 41001   กฎหมายเก่ียวกับผู้น าชมุชน ก1,ก2

40101   ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป ก1,ก2 41004   เสริมประสบการณผู้์น าชมุชน ก1

40103   กฎหมายเกษตร ก1,ก2 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด ก1,ก2,ก3

41002   เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการปกครองส าหรับผู้น าชมุชน ก1,ก2 41322   กฎหมายพาณชิย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน ประกันภยั ก1,ก2,ก3

41201   กฎหมายมหาชน ก1,ก2,ก3 41341   กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ1: หลกัทั่วไปในวธิพิีจารณาความแพ่ง ก1,ก2

41311   กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก ก1,ก2,ก3 41444   ประสบการณว์ชิาชพีกฎหมาย ก1

41343   กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ3: วธิพิีจารณาความอาญา ก1,ก2,ก3 41452   สถาบนัระหวา่งประเทศ ก1,ก2

41456   การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเก่ียวกับการแขง่ขนั ก1,ก2,ก3 41454   กฎหมายสทิธมินุษยชน ก1,ก2,ก3

  ทางการค้า 50101   วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน ก1

52204   กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสขุ  สิ่งแวดลอ้ม ก1,ก2 52205   การสาธารณสขุและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ก1,ก2

  และนิตเิวชศาสตร์ 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบดัโรคเบื้องตน้ ก1
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แผน แผน

52309   การสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกันโรค ก1,ก2 52402   ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสขุ ก1

52313   สขุศึกษาและการสง่เสริมสขุภาพ ก1,ก2 52404   การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบื้องตน้ การฟ้ืนฟูสภาพ ก1

52407   การวางแผนและประเมนิผลงานสาธารณสขุ ก1,ก2   และการสง่ตอ่

53405   หลกัเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ ก1,ก2 53202   การสาธารณสขุทั่วไป ก1,ก2

54113   สขุศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมนิ ก1 53406   ประสบการณว์ชิาชพีบริหารสาธารณสขุ ก1

54127   พ้ืนฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม ก1,ก2 54109   การยศาสตร์ ก1,ก2

*54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ก1 54122   กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการสาธารณสขุ ก1

54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั ก1 *54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสขุศาสตร์อุตสาหกรรม ก1

55304   แนวคิดและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย ก1,ก2 54129   พ้ืนฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ก1,ก2

55312   ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ก1 55303   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ ก1,ก2

55314   เภสชักรรมแผนไทย 1 ก1 55320   ร่างกายมนุษย์ ก1
(3)55326   ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ก1 (3)55322   ร่างกายมนุษย์ ก1
(3)55328   เภสชักรรมแผนไทย 1 ก1 60228   คณติเศรษฐศาสตร์และสถิตเิศรษฐศาสตร์ ก1,ก2

57203   ทางเลอืกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสขุ ก1,ก2 60499   ประสบการณว์ชิาชพีเศรษฐศาสตร์ ก1

60120   หลกัเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ ก1,ก2 70431   ประสบการณว์ชิาชพีคหกรรมศาสตร์ ก1

60323   เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ ก1,ก2 71201   วทิยาศาสตร์ทั่วไป ก1,ก2

61405   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ก1 71416   ประสบการณว์ชิาชพีอาหาร โภชนาการและการประยกุต์ ก1

  และธรุกิจ  72302   นโยบาย และกฎหมายเก่ียวกับครอบครัว ก1,ก2

70203   หลกักฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ ก1,ก2 72402   ประสบการณว์ชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว ก1

70311   ชวีเคมพ้ืีนฐาน ก1,ก2 80203   ปญัหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย ก1,ก2

70421   กิจกรรมและประสบการณเ์ยาวชน ก1,ก2 80410   ประสบการณว์ชิาชพีรัฐศาสตร์ ก1

71202   โภชนาการมนุษย์ ก1,ก2,ก3 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ ก1,ก2

71308   เทคโนโลยกีารถนอมและแปรรูปอาหาร ก1,ก2 82227   ความคิดทางการเมอืงและสงัคม ก1,ก2

71311   เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร ก1 90307   การผลติพืช ก1,ก2,ก3

*71317   โภชนาการกับการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ ก1 91310   หลกัการบริหารการสง่เสริมการเกษตร ก1,ก2

  และการควบคุมน้ าหนัก ก1,ก2 91351   หลกัการบริหารการสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร ก1,ก2,ก3

71417   หลกัการจดัการธรุกิจอาหารและร้านอาหาร ก1 91418   ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสริมการเกษตร ก1

72202   พัฒนาการวยัเดก็ ก1,ก2 91421   ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร ก1

80101   ประวตัศิาสตร์สงัคมและการเมอืงไทย ก1,ก2 91463   ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพ่ือการจดัการ ก1,ก2

80102   หลกัพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ ก1   ทรัพยากรปา่ไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม

80309   ปญัหาการเมอืงไทยปจัจบุนั ก1,ก2 91467   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการทรัพยากรปา่ไม้ ก1

81428   กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ก1,ก2   และสิ่งแวดลอ้ม

  ส าหรับรัฐศาสตร์ 92322   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการสหกรณ์ ก1,ก2

82328   นโยบายสาธารณะในบริบทโลก ก1,ก2 92411   สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์ ก1,ก2
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แผน แผน

83201   การเมอืงการปกครองทอ้งถ่ิน ก1,ก2 92425   ประสบการณว์ชิาชพีบริหารธรุกิจสหกรณ ์ ก1

90305   การผลติสตัว์ ก1,ก2,ก3 93256   การฝึกปฏบิตัเิสริมทกัษะการผลติพืช ก1

91109   หลกัการสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร ก1,ก2 93442   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติพืช ก1

91427   การปา่ไมช้มุชน ก1,ก2 93446   การจดัการการผลติสกุรและสตัวป์กี  (มฝึีกปฏบิตัิ) ก1

91466   การผลติสตัวเ์ชงินันทนาการและเศรษฐกิจ ก1,ก2 93448   ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติสตัว์ ก1

92116   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสหกรณ์ ก1,ก2 93462   การจดัการการผลติสกุรและสตัวป์กี (ไม ่ฝึกปฏบิตัิ) ก1,ก2

92221   เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารธรุกิจสหกรณ์ ก1,ก2 94433   ประสบการณว์ชิาชพีธรุกิจการเกษตร ก1

92423   วธิกีารวจิยัทางสหกรณ์ ก1,ก2 96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ ก1,ก2

93352   หลกัการจดัการการผลติพืช ก1,ก2 96412   การบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ก1,ก2

93455   การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติพืช ก1 97210   คณติศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ก1,ก2,ก3

93461   การจดัการผลผลติและการตลาดสนิค้าปศุสตัว์ ก1,ก2 97215   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ ก1,ก2

94329   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธรุกิจการเกษตร ก1,ก2 97421   ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม ก1

96413   การออกแบบและพัฒนาเวบ็ ก1 97432   ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ ก1

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก1 99409   ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ก1

97317   ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมตัใินอุตสาหกรรม ก1,ก2 99410   การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม ก1,ก2

97410   การจดัการธรุกิจการพิมพ์ ก1,ก2 99420   การโปรแกรมเวบ็ ก1

97423   การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม ก1,ก2 *99429   ประสบการณว์ชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ ก1

97433   การศึกษาความเปน็ไปไดท้างอุตสาหกรรมและการจดัการ ก1

  โครงการ

99311   ระบบส านักงานอัตโนมตัแิละพาณชิยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ก1

99415   วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ก1,ก2

99419   ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ ก1

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