สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยใช้ระบบทางไกล
และยึดมัน่ ในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ การจัดการศึกษา โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
ใช้สอื่ ประสมโดยมีสอื่ สิง่ พิมพ์เป็นสือ่ หลักและเสริมด้วยสือ่ ลักษณะอืน่ ๆ นักศึกษาจะเลือกใช้ ได้ตามความ
เหมาะสม มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารและสือ่ ต่างๆ ถึงบ้าน และให้บริการถึงตัวผูเ้ รียน นักศึกษาสามารถ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความพร้อมของแต่ละบุคคลจากสือ่ ทีห่ ลากหลายทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่จำ�เป็น
ต้องเข้าชั้นเรียน
การทีน่ กั ศึกษาจะพบกับความสำ�เร็จนัน้ นักศึกษาจำ�เป็นต้องจัดการตนเองในด้านต่างๆ เริม่ ตัง้ แต่
วิธกี ารลงทะเบียนเรียน การเข้ารับการปฐมนิเทศ การศึกษาเอกสารทุกชิน้ โดยเริม่ จากโครงสร้างหลักสูตร
วิธีการเรียนรู้กิจกรรมหรืองานที่ต้องดำ�เนินการ วิธีการวัดและประเมินผล การเตรียมตัวสอบ นักศึกษา
ที่ติดตามกิจกรรมและข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้นักศึกษาเข้าใจในระบบการเรียน
การสอน การช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมทัง้ กิจกรรมต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้เป็นอย่างดี
ขออำ�นวยพรให้นักศึกษาทุกท่าน มีความตั้งใจมั่นที่จะศึกษากับมหาวิทยาลัย เรียนรู้กับสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีความสุข และประสบความสำ�เร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน มสธ. ดีอย่างไร
การเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนทีม่ คี วามเป็นอิสระ นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนโดยแบ่งเวลาให้มคี วามเหมาะสมกับตนเองตามความพร้อมเพือ่ ให้การศึกษาประสบความสำ�เร็จและสามารถ
ทำ�งานไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีข้อดี ดังนี้
 ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้
 เรียนอยู่ที่บ้านได้
 มีอิสระในการจัดตารางเรียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละบุคคล
 สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากห้องสมุดประชาชนประจำ �จังหวัดต่างๆ “มุม มสธ.” ห้องสมุด
		ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และห้องสมุดของ มสธ.
 มีการจัดสอนเสริมในชุดวิชาและจังหวัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
		กำ�หนด
 มีสถานที่สอบ ณ ศูนย์บริการการศึกษา ของ มสธ. ในทุกจังหวัด
 เรียนควบคู่ไปกับสถาบันการศึกษาอื่นได้
 เอกสารการสอนของ มสธ. เป็นตำ�ราที่มีคุณภาพ เป็นที่แพร่หลาย สามารถศึกษาให้เข้าใจได้
		ด้วยตนเอง
 สมัครศึกษาวิชาทหารได้		
 ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้
 ขอทุนการศึกษาได้
 ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาของทุกมหาวิทยาลัย
 ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.stou.ac.th
 นักศึกษาสามารถเข้าชมรายการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
		STOU CHANNEL

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชา

หลักสูตร

ระยะเวลาในการศึกษา*/วุฒิการศึกษา
1 - 2 ปี
4 ปี
2 - 3 ปีครึ่ง
ศึกษา
วุฒิฯ ปวส. หรือ รายละเอียด
วุฒิฯ ม.3
วุฒิฯ ม.3
เพิ่มเติม
อนุปริญญา หรือ
หรือ ม.6
หรือ ม.6
จากหน้
า
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า

ศิลปศาสตร์

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
- วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป
- วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศกึ ษา
		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
4) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
5) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
6) ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
- กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป
- กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน
		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
นิเทศศาสตร์ 1) นิเทศศาสตรบัณฑิต
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกการแนะแนว
- วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
- วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
- วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

16 - 54

✓
✓
✓
✓

55 - 70

✓

หมายเหตุ * ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กำ�หนด

✓
✓
✓
✓

71 - 84

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ระยะเวลาในการศึกษา*/วุฒิการศึกษา
ศึกษา
2 - 3 ปีครึ่ง
วุฒิฯ ปวส. หรือ รายละเอียด
วุฒิฯ ม.3
วุฒิฯ ม.3
เพิ่มเติม
อนุปริญญา หรือ
หรือ ม.6
หรือ ม.6
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากหน้า
หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า
1 - 2 ปี

สาขาวิชา

หลักสูตร

วิทยาการจัดการ 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต
- วิชาเอกการจัดการ
- วิชาเอกการเงิน
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
- วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
3) บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตร์
1) นิติศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

✓

3) ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน

✓

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เศรษฐศาสตร์ 1) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
2) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มนุษยนิเวศ- 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศาสตร์
- วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

85 - 144

2) ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพย์สิน
		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4 ปี

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

145 - 160

✓

✓

161 - 184
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

หมายเหตุ * ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กำ�หนด

185 - 197

198 - 206

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ระยะเวลาในการศึกษา*/วุฒิการศึกษา
ศึกษา
2 - 3 ปีครึ่ง
วุฒิฯ ปวส. หรือ รายละเอียด
วุฒิฯ ม.3
วุฒิฯ ม.3
เพิ่มเติม
อนุปริญญา หรือ
หรือ ม.6
หรือ ม.6
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากหน้า
หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า
1 - 2 ปี

สาขาวิชา

รัฐศาสตร์

หลักสูตร

4 ปี

รัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

✓

✓

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ส่งเสริม
การเกษตร
และสหกรณ์

1) เกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
2) เกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
- วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
- วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
- วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
3) บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
วิทยาศาสตร์ 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต
และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

✓

หมายเหตุ * ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กำ�หนด

207 - 221

222 - 267

268 - 300

ความรูเ้ กี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเป็นมา
ระบบการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา

2

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1. ความเป็นมา

แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แก่ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำ�มาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมืองซึ่งตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก
ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียน
เป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้ารับฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้
ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบจำ�กัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ใน พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงซึ่งเปิด
หลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับ
นักศึกษาได้เป็นจำ�นวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ทำ�ให้มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงประสบปัญหาต่างๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่เรียนไม่สามารถขยายให้
เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี หากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงจะขยายการจัดการศึกษาทีด่ ำ�เนินการ
อยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลงทุน
ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด
ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำ�เนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำ�เนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำ�รงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศร
สามองค์ นำ�มาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ในฐานะที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชมี ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกประการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีคนแรก
หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สาขาวิชาที่เปิดสอน 3
สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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ต่อมาใน พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ ปีการศึกษา 2526 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัย
ได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (แยกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เมื่อ พ.ศ. 2543) และในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่ง รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา
สำ�หรับสีประจำ�มหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2523
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีมติเลือกสีเขียวกับสีทอง โดยเหตุผลว่า สีเขียวเป็นสีประจำ�วันพุธ
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล
เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้ ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียว
ขลิบบริเวณชายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี มีวงกลม 1 วง ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง

2. ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้นกั ศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งเข้าชัน้ เรียนตามปกติ แต่ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยผ่านสือ่ การสอนต่างๆ เรียกว่า ระบบการศึกษา
ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง
ประจำ�ชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมัลติมิเดียประจำ�ชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
2. ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา ตามตาราง
ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเพื่ อ การศึ ก ษาคลื่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก กลุ่ ม วั ย
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV 8) นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษายั ง สามารถรั บ ฟั ง รั บ ชมรายการได้ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online
3. เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำ�จังหวัดใน
บางชุดวิชาและในบางจังหวัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยขอให้นักศึกษา
ติดตามรายละเอียดได้จากตารางสอนเสริมประจำ�ภาคการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถรับชมการ
สอนเสริม (บางชุดวิชา) ได้ทางอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online และ
ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8)
4. เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชากำ�หนด ซึ่งเป็นการทำ�กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นอกเหนือจากสื่อ
เอกสารการสอน หรือสือ่ อืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ เสริมรายละเอียดและวิธกี ารเรียนรูเ้ ฉพาะด้านให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เข้ารับการอบรมประสบการณ์วชิ าชีพ เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาทีจ่ ะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นกั ศึกษา
เข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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6. สำ�เร็จการศึกษา เมื่อสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนดไม่เกิน 3 เท่าของหลักสูตร

3. การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
แก่นกั ศึกษาจึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาทีบ่ รู ณาการเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ตา่ งๆ ของวิชาทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบของชุดการสอนเรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต
ทวิภาค ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอน
ใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน
3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาตาม
ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนมี 5 ระดับ คือ
1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท
3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ลักษณะหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผูม้ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาพืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์
การทำ�งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แต่นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้เป็น 3 เท่าของหลักสูตรการศึกษา
สำ�หรับผู้มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เช่น วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ปี) สามารถเทียบโอนประสบการณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครโดยจะต้องศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรตามที่กำ�หนดในระเบียบการสมัครฯ คือกำ�หนดระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง
โดยมหาวิทยาลัย ยกเว้น ชุดวิชาบางชุดวิชาให้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถใช้เวลาใน
การศึกษาได้เป็น 3 เท่า ของหลักสูตรการศึกษาที่กำ�หนดไว้เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต และใช้วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าศึกษา ตามคุณสมบัติการสมัครกำ�หนดให้เข้าศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรจำ�นวน
12 ชุดวิชา เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี แต่นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ถึง 6 ปี
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4. การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชา
เป็นผู้กำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา ตามลักษณะของ
แต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชากำ�หนดไว้
สำ�หรับกำ�หนดการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา สถานที่สอบ และการประเมินผลการศึกษา การแจ้งผล
การทดสอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการ ดังนี้
- สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสถานที่สอบให้กับนักศึกษาเพื่ออำ�นวยความสะดวก
และช่วยเหลือนักศึกษาไม่ตอ้ งละทิง้ หน้าทีก่ ารงานในระยะเวลาทีม่ กี ารสอบ ซึง่ สถานทีท่ นี่ กั ศึกษาเข้าสอบเรียกว่า
“สนามสอบ” โดยมหาวิทยาลัยเปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่
นักศึกษาให้ไว้กบั มหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ก�ำ หนดสนามสอบให้นกั ศึกษา ซึง่ มีนกั ศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบ
ในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบตามที่นักศึกษาเลือกไว้ เว้นแต่บางภาคการศึกษา สนามสอบที่นักศึกษาเลือก
มีจำ�นวนห้องสอบไม่เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบใหม่ให้ที่มีสถานที่ใกล้เคียงกับ
สนามสอบที่เลือกไว้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการนักศึกษาที่มีความจำ�เป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถ
เข้ารับการสอบในประเทศไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยให้บริการจัดสอบในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประเทศ
ในโครงการฯ จำ�นวน 7 ประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประจำ�
ประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อม
- กำ�หนดการสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แต่ละภาคมีการสอบ 2 ครั้ง คือ
สอบไล่ และสอบซ่อม โดยมหาวิทยาลัยกำ�หนดการสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และดำ�เนินการสอบให้เสร็จสิน้
ภายใน 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกำ�หนดให้มีการสอบวันละ 2 - 3 คาบ แล้วแต่ความเหมาะสม และสำ�นักทะเบียน
และวัดผลจะแจ้งกำ�หนดการสอบในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบ
แต่ละครั้งประมาณ 10 - 20 วัน
- การประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ล�ำ ดับขัน้ การแสดงความสามารถในการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ที่เข้าสอบในแต่ละชุดวิชา ดังนี้
คะแนน

ลำ�ดับขั้น/ความหมาย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 76 ขึ้นไป

H (HONOUR เกียรตินิยม)

4.00

ร้อยละ 60 - 75

S (SATISFACTORY ผ่าน)

2.30

ต่ำ�กว่าร้อยละ 60

U (UNSATISFACTORY ไม่ผ่าน)

-

-

I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์)

-
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำ�หนดให้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำ�ดับชั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษจะไม่มี
		 ลำ�ดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำ�ดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย * (ลำ�ดับขั้นที่มี
		 เครื่องหมาย * กำ�กับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยน
		 เป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ
(2) การดำ�เนินกิจกรรมที่กำ�หนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยมเช่นเดียว
กับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
การนับชุดวิชาสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้ลำ�ดับขั้น H
และ S เท่านั้น

- การแจ้งผลสอบ เมื่อสำ�นักทะเบียนและวัดผลประเมินผลการศึกษาในลำ�ดับขั้นตามความสามารถใน
การเรียนของนักศึกษาที่ได้ทำ�การสอบตามกำ�หนดเวลาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนั้น สำ�นักทะเบียนและ
วัดผลจะแจ้งผลการสอบแต่ละครัง้ ให้นกั ศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ หลังจากสอบแต่ละครัง้ ประมาณ
35 - 45 วัน
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานที่สอบ กำ�หนดการสอบ และผลการสอบได้จาก
เว็บไซต์ www.stou.ac.th

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-exam)

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-exam) เป็นระบบที่
เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาเอกสารการสอนจนมีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือ
นักศึกษาที่มีความรู้ในชุดวิชานั้นแล้ว สามารถเข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับนักศึกษาในระบบทางไกล

การรับสมัคร

ภาคต้น 		
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
ภาคปลาย
ประมาณกลางเดือนมกราคม
สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสอบ ชุดวิชาละ 300 บาท
ชุดวิชาที่เปิดสอบ

10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และชุดวิชาอื่นๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมในแต่ละภาคการศึกษา ดูได้ที่ www.stou.ac.th

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
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ระยะเวลาการสอบ

ภาคต้น			
วันเสาร์ - อาทิตย์
ของเดือนกันยายน
ภาคปลาย
วันเสาร์ - อาทิตย์
ของเดือนมีนาคม
			 สอบวันละ 2 คาบๆ ละ 3 ชั่วโมง
			 คาบแรกสอบเวลา
09.00 - 12.00 น.
			 คาบที่สองสอบเวลา 13.30 - 16.30 น.

วิธีการสอบ/สถานที่สอบ

สอบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

การแจ้งผลสอบ

สามารถทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ

ประโยชน์ของการสอบระบบใหม่

ไม่ตอ้ งเข้าสอบไล่ในชุดวิชาทีส่ อบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ถา้ สอบ
ไม่ผ่านสามารถเข้าสอบไล่ของการสอบประจำ�ภาคการศึกษานั้นๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง หากสอบไม่ผ่านก็สามารถ
ลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชานั้นได้อีก

5. การลงทะเบียนเรียน

ในการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ซึ่งผู้สมัครตัดสินใจเลือกศึกษาได้ตาม
ความประสงค์แล้ว มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้นกั ศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน
3 ชุดวิชา และในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. เลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นตามโปรแกรมการลงทะเบี ย นเรี ย นที่ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช ากำ � หนดให้ ต าม
ภาคการศึกษาที่สมัคร เนื่องจากชุดวิชาที่สาขาวิชากำ�หนดมีคาบ วัน และเวลาสอบไม่ตรงกัน และสะดวกต่อการ
วางแผนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อๆ ไป
2. กรณีที่เคยศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและใช้สิทธิโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านใน
ชุดวิชานั้นๆ หรือผู้สมัครที่มีสิทธิขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หรือผู้สมัครไม่สะดวก
ทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมทีส่ าขาวิชากำ�หนด สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเองในชุดวิชาอืน่ ๆ แทนชุดวิชา
ตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำ�หนดได้ โดยศึกษารายละเอียดชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจาก
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา และตารางสอบประกอบกันเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาที่ต้อง
ศึกษา ซึ่งกำ�หนดคาบ วัน และเวลาสอบจะต้องไม่ตรงกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ
มากกว่า 1 ชุดวิชา ในวัน และคาบเวลาสอบเดียวกัน
สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพเป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
จะต้องเหลือชุดวิชาในการศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา
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เพื่อให้ท่านได้รับชุดวิชาครบตามจำ�นวนชุดวิชาที่ ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน ศึกษารายละเอียดตัวอย่างการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียน หน้า 396

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้ยื่นคำ�ร้อง
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดและวิธี
ดำ�เนินการได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหรือ
ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th

6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำ�หนดค่าใช้จา่ ยในภาคการศึกษาแรก สำ�หรับผูส้ มัครเป็นนักศึกษาใหม่
จะประกอบไปด้วยค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัครที่ทุกคนต้องชำ�ระเท่ากัน ซึ่งในการ
ลงทะเบียนเรียนผู้สมัครสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ในแต่ละภาค
การศึกษา โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (500) + ค่าบำ�รุงการศึกษา (300) + ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
นักศึกษาฯ (100)
2. ลงทะเบียนเรียน
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่* (บาท)
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา (ภาษาไทย)
1 0 1 0 3
800
ชุดวิชาที่ 1 ทักษะชีวิต
1 0 1 4 1
900
ชุดวิชาที่ 2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ชีวติ
1 0 1 5 1
800
ชุดวิชาที่ 3 ไทยศึกษา
รวมค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่
ยอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น (ข้อ 1 + 2 )

จำ�นวนเงิน
รวม (บาท)
900

2,500**
3,400

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่ บางชุดวิชาจำ�นวนเงินไม่เท่ากัน ดูรายละเอียดในหน้า 326 - 360
** จำ�นวนเงินรวมค่าชุดวิชาลงทะเบี ยนเรียนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ จำ �นวนชุดวิชาที่ลงทะเบี ยนเรียน และชุดวิชาที่
		 ลงทะเบียนเรียนเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว
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โอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้พิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้พิการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้
ตามศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยผูพ้ กิ ารทีป่ ระสงค์จะเข้าศึกษา
สามารถขอรับคำ�ปรึกษาเพือ่ รับข้อสนเทศทีจ่ �ำ เป็นก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาโดยตรงได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษา
พิการ โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3 โทรสาร 0 2503 3868 e - mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรือที่เว็บไซต์
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือจดหมายที่
www.stou.ac.th
ปริญญาตรี

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
สำ�นักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
❚ เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการ

สำ�นักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ�โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทาง
การศึกษาสำ�หรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ให้ผู้พิการที่เข้าศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยทางการศึกษา ซึง่ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
ค่าบำ�รุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในทำ�นองเดียวกับ ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุง และค่าธรรมเนียม ตามรายการ
ทีป่ รากฏในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นี้ ไม่เกินอัตราและรายการทีค่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการกำ�หนดไว้
นักศึกษาที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าว
สามารถติดต่อขอรับ แบบแสดงความจำ�นงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนิสติ นักศึกษาพิการในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำ�นักบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3 โทรสาร 0 2503 3868 e - mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรือที่เว็บไซต์
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
www.stou.ac.th
ปริญญาตรี
หมายเหตุ		 ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาขาวิชาใดทีโ่ ครงสร้างหลักสูตรต้องศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทยและชุดวิชาภาษาอังกฤษ
		 ทุกชุดวิชา ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างที่จะลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียน ต้องขอคำ�แนะนำ�ปรึกษาจากสาขาวิชาหรือ
		 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร และชุดวิชา 10171
		 การใช้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าศึกษาได้) สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีชุดวิชาดังกล่าวเป็นชุดวิชาบังคับ
		 ก่อนหน้าปี 2544 ให้ศึกษาได้จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
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โอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้ต้องขัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขังได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
นิเทศศาสตร์

แขนงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทุกหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ

ทุกวิชาเอก
ทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นิติศาสตร์

วิชาเอกนิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน

เศรษฐศาสตร์

ทุกวิชาเอก

รัฐศาสตร์

ทุกแขนงวิชา

ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

ทุกวิชาเอก
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้สมัครต้องขออนุญาตสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อกรมราชทัณฑ์ และจัดส่งมาพร้อม
เอกสารการสมัครด้วย หรือในกรณีอยู่ระหว่างดำ�เนินการขออนุญาตต่อกรมราชทัณฑ์ มหาวิทยาลัยยินยอมให้
จัดส่งมาภายหลังได้
* สำ�หรับผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วเท่านั้น และจัดส่งหนังสืออนุญาตจาก
กรมราชทัณฑ์มาพร้อมเอกสารการสมัคร มหาวิทยาลัยจึงจะดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ ได้
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โอกาสทางการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือ
จากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ สำ�นักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ และ
เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาสำ�หรับคนไทยในประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ)
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 4 - 5 วัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ สำ�หรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในประเทศไทยแต่ในช่วงเวลาสอบมีภารกิจในต่างประเทศ

1. วิธีการสมัคร

1) ผูส้ มัครทีพ่ �ำ นักอยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดอี าระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (ดูไบ) ทีป่ ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถ download ใบสมัคร
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th คลิก รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2555 คลิก ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
ให้ผสู้ มัครติดต่อศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ดังรายชือ่ ข้างล่างนี้ เพือ่ ส่งเอกสารการสมัครและชำ�ระ
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ซาอุดีอาระเบีย
บรูไน
จีน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

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

2) ผูส้ มัครทีพ่ �ำ นักอยูใ่ นประเทศอืน่ นอกเหนือจากข้อ 1) ให้ด�ำ เนินการสมัครตามขัน้ ตอนเดียวกับผูส้ มัคร
ทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ โดย download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th คลิก รับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิก ใบสมัครและขึน้ ทะเบียน
เป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
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ผูส้ มัครต้องแจ้งทีอ่ ยูภ่ ายในประเทศไทยสำ�หรับใช้ตดิ ต่อกับมหาวิทยาลัยในการรับเอกสารทีม่ หาวิทยาลัย
จัดส่งให้โดยต้องมีญาติ หรือบุคคลอื่นดำ�เนินการจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครในประเทศที่พำ�นักอยู่ต่อไป เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้สมัครโดยตรงยังประเทศที่พำ�นักได้

2. วิธีการชำ�ระเงิน

1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิดค่าลงทะเบียนเรียนในการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่พำ�นักอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ในอัตรา
เหมาจ่ายตามจำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
จำ�นวนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน
1 ชุดวิชา
2 ชุดวิชา
3 ชุดวิชา

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน อัตราค่าลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาที่สมัคร ของภาคการศึกษาต่อไป
5,600 บาท
5,000 บาท
6,600 บาท
6,000 บาท
7,600 บาท
7,000 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียน
สอบซ่อม/ครั้ง
1,500 บาท

2) ผู้สมัครที่พำ�นักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศที่กล่าวแล้ว ให้ชำ�ระเงินในอัตราเดียวกัน
กับผู้สมัครในประเทศไทย ดูรายละเอียดการชำ�ระเงินที่หน้า 396

3. การใช้บริการจัดสอบ

1) นักศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (ดูไบ) มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สำ�นักงานแรงงาน หรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่
ที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ประเทศนั้นๆ
2) สำ�หรับนักศึกษาในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศข้างต้นที่ประสงค์จะเข้าสอบ ณ ประเทศ
ทีพ่ �ำ นักอยู่ มหาวิทยาลัยจัดให้มบี ริการจัดสอบภายในประเทศทีพ่ �ำ นักอยูโ่ ดยไม่ตอ้ งเดินทางกลับมายังประเทศไทย
โดยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำ�ประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ ได้
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้บริการจัดสอบต้องดำ�เนินการยื่นคำ�ร้องและโอนเงินค่าบริการจัดสอบ ก่อนกำ�หนด
การสอบ 45 วัน
นักศึกษาสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบคำ�ร้องขอใช้บริการจัดสอบต่างประเทศได้จาก www.stou.ac.th
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบริการจัดสอบต่างประเทศสำ�หรับนักศึกษาทีพ่ �ำ นักอยูใ่ นประเทศอืน่ นอกเหนือจาก
ข้อ 1) ในอัตราเหมาจ่าย 6,500 บาท ต่อครั้งของการสอบ (ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนเรียน) โอนเงินค่าบริการจัด
สอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเอง) ส่งแบบฟอร์ม
ใบคำ�ร้องและสำ�เนาใบเสร็จรับเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบที่ธนาคารออกให้ มายังฝ่ายจัดสอบ สำ�นักทะเบียน
และวัดผล ทางโทรสารที่ 0 2503 2742 หรือทาง e - mail address: ev.reoffice@stou.ac.th ภายในวันที่
ชำ�ระเงินหรือวันรุง่ ขึน้ หากมีขอ้ ขัดข้องเกีย่ วกับสถานทีส่ อบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเป็นรายกรณีไป
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0 2503 2681 ฝ่ายจัดสอบ สำ�นัก
ทะเบียนและวัดผล

มสธ.1
ใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2555

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

2. โปรดใช้ปำกกำ ใส่ เครื่องหมำย  ลงในช่ องสี่ เหลีย่ ม  ส่วนช่อง  ให้ใส่ตวั เลข/ตัวอักษรช่องละหนึ่งตัวเลขกึ่งกลางช่อง เช่น 55
5 5
ให้เขียนดังนี้ 
3. โปรดระวังอย่าทาให้ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษานี้ยบั ฉี กขาด หรื อเปี ยกน้ า เพราะจะทาให้ใช้การไม่ได้

รู ปถ่าย 2 นิ้ว
(กรุ ณาอย่าติดรู ปทับเส้นขอบของ
ใบสมัคร)

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





(เลขหนังสือเดินทำงให้ใส่เริ่ มจำกช่องแรก ส่วนที่เหลือให้เว้นไว้)

1. ภาคปลาย (ยื่นใบสมัคร 1 ส.ค. – 5 พ.ย.)
1. ผูส้ มัครทัว่ ไป
1. ทัว่ ไป

 2. บัณฑิต มสธ.  3. เคยเป็ นนักศึกษา มสธ.  4. เป็ นนักศึกษา มสธ. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาค 1/2554
 2. พระ
 3. พิการ ระบุ
 4. ผูต้ อ้ งขัง  5. ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
........................

 1.ชาย  2. หญิง
 1. นาย  2. นาง 

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

3. นางสาว

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

ข้ อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

10. รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด
วันที่

 สิงคโปร์

เดือน

 มำเลเซีย

พ.ศ.

 ฮ่องกง

 ไต้หวัน

 บรู ไน

 ซำอุดีอำระเบีย

 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์(ดูไบ)

11. ทีอ่ ยู่ทตี่ ้ องกำรให้ มหำวิทยำลัยใช้ ในกำรติดต่ อ และส่ งเอกสำรต่ ำง ๆ ให้ นักศึกษำ





1. ที่อยูต่ รงตามทะเบียนบ้าน (ให้ขา้ มไปกรอกข้อ 11.10)
2. ที่อยูไ่ ม่ตรงตามทะเบียนบ้าน (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง ข้อ 11.1 – 11.10 ให้ครบถ้วน)
ชื่อ-ชื่อสกุล ของผูร้ ับฝาก (กรณี ให้ผอู ้ ื่นรับเอกสารแทน).......................................................................................................................................................................................................
สถานที่ เช่น บริ ษทั /ห้างร้าน หมู่บา้ น คอนโด ฯลฯ...............................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................... 11.4 หมู่ที่ ....................... 11.5 ตรอก/ซอย .........................................................
11.6 ถนน ......................................................................
ตาบล/แขวง............................................. 11.8 อาเภอ/เขต........................................ 11.9 จังหวัด........................................ 11.10 รหัสไปรษณี ยท์ ี่อยู่

11.1
11.2
11.3
11.7
12. เบอร์ โทรศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรติดต่ อ ทีบ่ ้ ำน/ทีท่ ำงำน

ต่อ

เครือข่ ำยโทรศัพท์
13. เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ
1. AIS
2. DTAC
3. TRUE MOVE
4. อื่น ๆ ระบุ...................
14. e-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ อมูลกำรสมัคร
15. หนังสื อสำคัญแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำทีใ่ ช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัคร
15.1 ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา..........................................................................................................................................................................................................................................................
15.2 เลขประจาตัวตามวุฒิการศึกษา
(กรอกข้อมูลเริ่ มจากช่องแรกด้านซ้ายมือ)
15.3 ชื่อตัว-ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษาภาษาไทย (เฉพาะกรณี ชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อตัว-ชื่อสกุลในปัจจุบนั ).............................................................................................................
15.4 ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................................... จังหวัดที่ต้ งั สถานศึกษา................................................................
15.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม/GPAX…………………………………… 15.6 ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
16. ประกอบอำชีพ .................................................................................... 16.1 ลักษณะงาน .........................................................................................
16.2 รหัสอาชีพ
17. สำขำวิชำ/แขนงวิชำ/วิชำเอกทีต่ ้ องกำรสมัครเข้ ำศึกษำ
17.1 สาขาวิชา..........................................................................................................................................................................................
17.2 แขนงวิชา/วิชาเอก............................................................................................................................................................................. รหัสแขนงวิชา/วิชาเอก
17.3 กลุ่มวิชา (ถ้ามี).................................................................................................................................................................................. รหัสกลุ่มวิชา

คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความทีข่ า้ พเจ้ากรอกใน มสธ.1 พร้อมทัง้ หลักฐานทีใ่ ช้สมัครทัง้ หมด ถูกต้องตรงกับความเป็ น
จริงทุกประการ และยินยอมให้ตรวจสอบและใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าจากสานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ หากข้อความข้างบนนี้ไม่เป็ นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถกู ต้องตรงตาม
ระเบียบการสมัครฯ หรือเป็ นหลักฐานปลอม หรือเป็ นข้อความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และลบชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทนั ที โดยมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งคืน
ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาทีไ่ ด้ชาระแก่มหาวิทยาลัย และไม่วา่ กรณีใด ข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

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

ตัวบรรจง (...............................................................................................)
วันที่ .................. เดือน ................................................ พ.ศ.2555

19. กำรลงทะเบียนเรียนและค่ ำใช้ จ่ำยทีต่ ้ องชำระ
จำนวนเงินรวม (บำท)

ค่ ำลงทะเบียนเรียนในกำรจัดกำรศึกษำคิดค่ ำใช้ จ่ำยในอัตรำเหมำจ่ ำย ดังนี้
1 ชุ ดวิชำ 5,600 บำท

2 ชุ ดวิชำ 6,600 บำท

3 ชุ ดวิชำ 7,600 บำท

ชุ ดวิชำทีต่ ้ องกำรลงทะเบียนเรียน
ชื่อชุ ดวิชำ (ภำษำไทย)

รหัสชุ ดวิชำ

ชุดวิชาที่ 1
ชุดวิชาที่ 2
ชุดวิชาที่ 3
รวมค่ ำชุ ดวิชำสำหรับนักศึกษำใหม่

ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น
20. วิธีกำรชำระเงินในกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียน

 1. ชาระด้วยบริ การ Pay at Post ณ ที่ทาการไปรษณีย์ (ยกเว้นไปรษณียอ์ นุญาตเอกชน)
 2. ชาระที่จุดบริ การเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ทัว่ ประเทศ
 3. ชาระด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
 4. ชาระด้วยตนเองที่ทาการ มสธ. ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
21. สถำนทีท่ ใี่ ห้ มหำวิทยำลัยจัดสอบ
จัดสอบ ณ สถานกงสุ ล / สานักงานแรงงาน........................................................................................ประเทศ.............................................รหัสสนามสอบ
สนามสอบ
22. บัตรประจำตัวนักศึกษำ เมือ่ มหำวิทยำลัยขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำแล้ วให้ จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษำข้ อใดข้ อหนึ่งเท่ ำนั้น ดังต่ อไปนี้

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

 1. บัตรประจาตัวนักศึกษาที่จดั ทาโดยมหาวิทยาลัย
 2. บัตรประจาตัวนักศึกษา มสธ. - ATM กรุ งไทย ประสงค์ขอรับบัตรที่ธนาคารกรุ งไทย สาขา...............................................................................................รหัสสาขา.................................

ข้ อมูลประกอบกำรสมัคร

23. สถำนภำพ
 1. โสด
 2. สมรส
24. เชื้อชำติ
 1. ไทย
 2. จีน
25. สั ญชำติ
 1. ไทย
 2. จีน
26. ศำสนำ
 1. พุทธ
 2. อิสลาม
27. วัตถุประสงค์ ทเี่ ข้ ำศึกษำกับ มสธ.
 1. ประกอบอาชีพ
 2. ศึกษาต่อ
28. ท่ ำนรับรู้ข่ำวสำรกำรรับสมัครจำกแหล่งใด (เลือกได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
 1. แผ่นพับ มสธ.
 2. หนังสือพิมพ์.........................

 5. โทรทัศน์

29. รำยได้ ปัจจุบันผู้สมัคร (บำท/เดือน)
 1. 3,000 หรื อน้อยกว่า 

สื6. เพื่อน/ญาติ
สื
2. 3,001 – 6,000








 2. ม.6
 สื6. อนุปริ ญญา
 10.
สื อื่น ๆ ระบุ................................

5. 12,001 – 15,000
30. วุฒิกำรศึกษำสู งสุ ด
 1. ม.3
5. ปวส.

สื6. 15,001 – 18,000
สื

9. ปริ ญญาเอก
31. เงินทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำผู้สมัครได้ มำจำก
สื
 1. กองทุน กยศ.
 2. การทางาน





3. หม้าย

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


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



3. คริ สต์

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

 3. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  4. อื่น ๆ ระบุ......................................



3. SMS


7. อินเทอร์เน็ต www………………… 




3. 6,001 – 9,000




3. ปวช.

4. วิทยุ
8. อื่น ๆ ระบุ.....................................



4. 9,001 – 12,000

7. ปริ ญญาตรี




4. ปวท.
8. ปริ ญญาโท




3. บิดามารดา



4. คู่สมรส



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

7. มากกว่า 18,000

5. ญาติ
7. อื่น ๆ ระบุ........................................
 สื6. การกูย้ ืม
32. สถำนศึกษำอืน่ ๆ ทีผ่ ้ สู มัครกำลังศึกษำอยู่ในปัจจุบัน
สื
 1. ไม่ได้ศึกษาในสถาบันอื่น  2. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ สาขาวิชา............................................................................................

 3. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของเอกชน สาขาวิชา.......................................................
33. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทผี่ ้ สู มัครมีใช้ (เลือกได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)

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


สื
3. เครื่ องเล่น VCD
7. โทรทัศน์

สื




4. เครื่ องเล่น DVD
8. อื่น ๆ ระบุ........................................
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แนวทางการเลือกสาขาวิชาในการเข้าศึกษา
เมื่อผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว สนใจ
สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำ�เร็จได้ตามความตั้งใจนั้น จะต้องศึกษาและ
พิจารณารายละเอียดแนวทางในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้
1. สำ�รวจความสนใจของตนเอง สำ�รวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียน
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ และวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างเป็นธรรมว่าตนเองเหมาะสมกับการ
ศึกษาในสาขาวิชาใด
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง
3. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาทีส่ นใจ ว่าจะต้องศึกษากีช่ ดุ วิชา ประเมินเบือ้ งต้นจากชือ่ ชุดวิชา
ว่ายากหรือง่าย สำ�หรับความสามารถของตัวเรา
4. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้
- สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด
- สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการทำ�งานหรือไม่
- ความจำ�เป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา
- ความยาก - ง่ายในการเรียนให้สำ�เร็จการศึกษา
- การประกอบอาชีพหลังจากสำ�เร็จการศึกษา
5. ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำ�เร็จมากที่สุด
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1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 10
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุก
สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จ�ำ เป็นในการเข้าใจสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถดำ�รงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล หน่วยทะเบียน
และสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและสำ�นักงานทุกแห่งที่ใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉัยสั่งการทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ดังนี้
1.1 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป
1.2 วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ เน้นการให้ความรู้ ความสามารถ เพิม่ มาตรฐาน
วิชาชีพและทักษะทีจ่ �ำ เป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นภาษาสากลของโลก สามารถ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษ (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา เน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมทุกแง่มุมในลักษณะสหวิทยาการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการค้นคว้าและวิจัยด้านไทยคดีศึกษา
ตลอดจนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์สังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างมีเหตุผล
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการฟัง
พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้และการประกอบอาชีพ
แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชา ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู
(2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย
(3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจ
(4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการโรงแรม
(5) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพงานสำ�นักงาน
(6) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการท่องเที่ยว
(7) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพคอมพิวเตอร์
(8) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการสาธารณสุข
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(9) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพช่าง
(10) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการเกษตร
5. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เน้ น ความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
สารสนเทศและปฏิบัติด้านสารสนเทศในหน่วยงานและองค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
(1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป
(2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ให้ความรูท้ างด้านศิลปศาสตร์แก่บคุ ลากรทีป่ ระสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอำ�นวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ และนำ�มาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพ
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การสารสนเทศประเภท
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถนำ�ความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ในอาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์
เจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน ช่าง นักวิชาการเกษตร และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติการสมัคร ศิลปศาสตร์ 10
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�ำ่ กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจาก
		 สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

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

5 ชุดวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังคมมนุษย์

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
- บังคับ 1 ชุดวิชา
10202 การอ่านภาษาไทย
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
			 เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์

10152 ไทยกับสังคมโลก

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์ 10 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตร์ 10
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

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

12 ชุดวิชา
การวิเคราะห์สารสนเทศ
13412
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
การจัดการองค์การสารสนเทศ		
ประสบการณ์วิชาชีพ
13413
สารสนเทศศาสตร์*		

แหล่งสารสนเทศทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น

การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
- เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
			 เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์
				

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ * ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์ เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
		 ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชา
		 ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

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

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากหน้า 39 - 40

หมายเหตุ * ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์ เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
		 ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชา
		 ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ศิลปศาสตร์ 10 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตร์ 10
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน (10444)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

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

5 ชุดวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังคมมนุษย์

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
- บังคับ 1 ชุดวิชา
10202 การอ่านภาษาไทย
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
			 เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์

10152 ไทยกับสังคมโลก

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

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

การจัดการงานสำ�นักงาน
พฤติกรรมองค์การและ
การจัดการการตลาด
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
และการจัดการความรู้		
งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)		

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์ เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
		 ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชา
		 ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ศิลปศาสตร์ 10 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตร์ 10
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
- บังคับ 1 ชุดวิชา
10202 การอ่านภาษาไทย
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
			 เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
- บังคับ 5 ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13401 ประสบการณ์วิชาชีพ
13421
13323 การจัดการการเงินและ		
สารสนเทศศาสตร์*
13423
			 การจัดการการดำ�เนินงาน
- เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
			 การบริหาร		
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13422
							
- และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305
					
และการจัดการความรู้		

การจัดการงานสำ�นักงาน
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน

พฤติกรรมองค์การและ
การจัดการการตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์ เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
		 ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชา
		 ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ชื่อหลักสูตรและชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อหลักสูตร:		 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
		 Certificate Program in English for Specific Careers
ชื่อประกาศนียบัตร:		 แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)
			 Certificate in English for Specific Careers (Teaching)
			 ป.ออ. (ครู)
			 Cert. in ESC (Teaching)
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)
			 Certificate in English for Specific Careers (Law)
			 ป.ออ. (กฎหมาย)
			 Cert. in ESC (Law)
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)
			 Certificate in English for Specific Careers (Business)
			 ป.ออ. (ธุรกิจ)
			 Cert. in ESC (Business)
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม)
			 Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work)
			 ป.ออ. (การโรงแรม)
			 Cert. in ESC (Hotel Work)
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานสำ�นักงาน)
			 Certificate in English for Specific Careers (Office Work)
			 ป.ออ. (งานสำ�นักงาน)
			 Cert. in ESC (Office Work)
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)
			 Certificate in English for Specific Careers (Tourism)
			 ป.ออ. (การท่องเที่ยว)
			 Cert. in ESC (Tourism)
		 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
			 Certificate in English for Specific Careers (Computer)
			 ป.ออ. (คอมพิวเตอร์)
			 Cert. in ESC (Computer)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข)
Certificate in English for Specific Careers (Public Health)
ป.ออ. (การสาธารณสุข)
Cert. in ESC (Public Health)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง)
Certificate in English for Specific Careers (Technicians)
ป.ออ. (ช่าง)
Cert. in ESC (Technicians)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร)
Certificate in English for Specific Careers (Agriculture)
ป.ออ. (การเกษตร)
Cert. in ESC (Agriculture)
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คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
(10111)
		 แบ่งออกเป็น
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู (A)
		 - กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย (1)
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจ (2)
		 - กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการโรงแรม (3)
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
			 งานสำ�นักงาน (4)
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
			 การท่องเที่ยว (5)
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
			 คอมพิวเตอร์ (6)
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
			 การสาธารณสุข (7)
		 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพช่าง (8)
		 - กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการเกษตร (9)

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
		 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 36 - 37
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 46 - 48
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 51 - 54

หมายเหตุ		 ผูส้ มัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) ต้องระบุกลุม่ วิชาทีต่ อ้ งการศึกษาลงในใบสมัครและ
		 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 17.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์

ศิลปศาสตร์ 10 คุณสมบัติการสมัคร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตร์ 10
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111)* แบ่งออกเป็น
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจ
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการโรงแรม
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพงานสำ�นักงาน
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพคอมพิวเตอร์
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการสาธารณสุข
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพช่าง
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาบังคับ
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2 ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาบังคับ
22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

2 ชุดวิชา
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู (กลุ่ม A) ให้ศึกษา
			 22321 ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย (กลุ่ม 1) ให้ศึกษา
			 41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย

หมายเหตุ * ชุดวิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) เป็นชุดวิชาระดับปริญญาตรี
		 ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้

3.
			
4.
			
5.
			
6.
			
7.
			
8.
			
9.
			
10.
			

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจ (กลุ่ม 2) ให้ศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการโรงแรม (กลุ่ม 3) ให้ศึกษา
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพงานสำ�นักงาน (กลุ่ม 4) ให้ศึกษา
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการท่องเที่ยว (กลุ่ม 5) ให้ศึกษา
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม 6) ให้ศึกษา
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการสาธารณสุข (กลุ่ม 7) ให้ศึกษา
11306 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพช่าง (กลุ่ม 8) ให้ศึกษา
11307 ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการเกษตร (กลุ่ม 9) ให้ศึกษา
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
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ชื่อหลักสูตรและชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อหลักสูตร:		
		
ชื่อประกาศนียบัตร:
		
		
		

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
Certificate Program in General Education
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
Certificate in General Education
ป. วิชาศึกษาทั่วไป
Cert. in General Education

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 39 - 40
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 48
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 54

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเลือก
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา หรือ 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเลือก
4 ชุดวิชา
- เลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1 ชุดวิชา*

เลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
3. 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
4. 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
5. 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
7. 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
8. 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
9. 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
10. 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
11. 14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ
12. 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
13. 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14. 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
15. 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
			
อย่างมีประสิทธิผล

16. 16344
17. 16423
18. 16426
19. 16440
20. 16441
21. 16445
			
22. 16446
23. 16448
24. 16449
25. 16452
26. 16455
27. 16457
28. 16458
29. 27104
			

การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา

ต
า
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น
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ี
น
ร
่อ ียนเ รี

ไมห้ลงทะเบิชาเลือกเส
ใ

เป
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หมายเหตุ * การเลือกเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาควรเลือกชุดวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนใน
		 ระดับสูงขึ้นต่อไป
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
ชุดวิชา (ต่อ)
49. 93256
30. 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
50. 93446
			
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
51. 93447
31. 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหาร
52. 93455
			
และเครื่องดื่ม
32. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 53. 96401
54. 96408
33. 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
55. 96413
			
สำ�หรับพยาบาล
56. 96414
34. 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาล
57. 97315
			
เบือ้ งต้น
			
35. 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
58. 97316
36. 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
			
37. 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
59. 97403
38. 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
60. 97404
39. 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
61. 97405
40. 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
			
			
เภสัชกรรมแผนไทย
62. 97406
41. 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
63. 97425
42. 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
			
43. 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
64. 97427
44. 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
45. 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 65. 99311
			
46. 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
66. 99412
47. 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
67. 99413
48. 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการอออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พน้ื ลึก การพิมพ์พน้ื ฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์ 		
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10202 การอ่านภาษาไทย
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

800
800
700

อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
700

อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน (10444)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10103 ทักษะชีวิต
10202 การอ่านภาษาไทย
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

800
800
700

อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

วัน/เวลาสอบ

800

อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

800
800
700

อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111)
1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู (รหัสกลุ่มวิชา A)
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
22321 ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

ศิลปศาสตร์ 10 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ศิลปศาสตร์ 10
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) (ต่อ)

2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย (รหัสกลุ่มวิชา 1)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย

1,000
900
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจ (รหัสกลุ่มวิชา 2)
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
1,000
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการโรงแรม (รหัสกลุ่มวิชา 3)
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
1,400
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

5) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพงานสำ�นักงาน (รหัสกลุ่มวิชา 4)
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) (ต่อ)

6) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการท่องเที่ยว (รหัสกลุ่มวิชา 5)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

7) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพคอมพิวเตอร์ (รหัสกลุ่มวิชา 6)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

8) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการสาธารณสุข (รหัสกลุ่มวิชา 7)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11306 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

9) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพช่าง (รหัสกลุ่มวิชา 8)
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11307 ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

ศิลปศาสตร์ 10 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ศิลปศาสตร์ 10

54

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) (ต่อ)

10)		 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพการเกษตร (รหัสกลุ่มวิชา 9)
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)
ชุดวิชา
เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา*

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
800
800
900
700
800
800

วัน/เวลาสอบ

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ * ผูส้ มัครสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ และเป็นชุดวิชาใน
		 ระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นชุดวิชาทีร่ ะบุไว้ ในหน้า 39 - 40 ทัง้ นีข้ อให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยเพือ่ ป้องกัน
		 มิให้ชุดวิชาที่เลือกมีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า
1 ชุดวิชาในคาบเวลาเดียวกัน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

55

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 15
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร เน้ น วิ ช าวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ การโฆษณา และ
การประชาสัมพันธ์ ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
- กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง (1)
- กลุ่มวิชาโทรทัศน์ (2)
- กลุ่มวิชาภาพยนตร์ (3)
- กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (4)
- กลุ่มวิชาการโฆษณา (5)
- กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ (6)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
- กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง (1)
- กลุ่มวิชาโทรทัศน์ (2)
- กลุ่มวิชาภาพยนตร์ (3)
- กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (4)
- กลุ่มวิชาการโฆษณา (5)
- กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ (6)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากรในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์แก่บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ
5. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ สามารถประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการสื่ อ สารมวลชน
ทั้ ง ในภาครั ฐ ภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ และประกอบอาชี พ ส่ ว นตั ว เช่ น นั ก ข่ า วหรื อ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผูส้ ร้างและกำ�กับภาพยนตร์
ครูอาจารย์ เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ
นักบริหาร นักพัฒนา นักกฎหมาย พนักงานปกครอง นักการเมือง ทหาร ตำ�รวจ พัฒนากร และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติการสมัคร นิเทศศาสตร์ 15
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)
		 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
		 - กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง (1)
		 - กลุ่มวิชาโทรทัศน์ (2)
		 - กลุ่มวิชาภาพยนตร์ (3)
		 - กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (4)
		 - กลุ่มวิชาการโฆษณา (5)
		 - กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ (6)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 57 - 61
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 66 - 67
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 69 - 70

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ
		 ปวส.) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา

หมายเหตุ 		 ผูส้ มัครหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องระบุกลุม่ วิชาทีต่ อ้ งการศึกษาลงในใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
ข้อ 17.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์
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นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

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

5 ชุดวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

สังคมมนุษย์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา
15205 หลักการโฆษณาและ
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสือ่ สาร 15307
			 การประชาสัมพันธ์
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ		
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร		
เทคโนโลยีส�ำ หรับนักนิเทศศาสตร์ 15335
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15336
			 สื่อมวลชน			
15337
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 1 ชุดวิชา
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
- และเลือก 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

6 ชุดวิชา

กฎหมายและจริยธรรม
ด้านนิเทศศาสตร์		
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา

นิเทศศาสตร์ 15 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา นิเทศศาสตร์ 15
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418
16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ 16445
			 วิทยุกระจายเสียง*		
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาโทรทัศน์
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16448
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาภาพยนตร์
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
16424
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์
16338 การข่าวเบื้องต้น
16440
16339 การข่าวขั้นสูงและ
16441
			 การบรรณาธิกร
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาการโฆษณา
16353 การสื่อสารการตลาด
16426
16354 สื่อโฆษณา
16427
กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
16353 การสื่อสารการตลาด
16430
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16457

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ		
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง*
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน้ั สูง*
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*
การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์*
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

การสร้างสรรค์งานโฆษณา*
การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*		
ประชาสัมพันธ์*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

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

10 ชุดวิชา
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีส�ำ หรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร		
การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
กฎหมายและจริยธรรม
ด้านนิเทศศาสตร์
6 ชุดวิชา

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง*
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์
เบื้องต้น*

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน้ั สูง*

นิเทศศาสตร์ 15 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา นิเทศศาสตร์ 15
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาภาพยนตร์
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์
16338 การข่าวเบื้องต้น
16339 การข่าวขัน้ สูงและการบรรณาธิกร
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาการโฆษณา
16353 การสื่อสารการตลาด
16354 สื่อโฆษณา
กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
16353 การสื่อสารการตลาด
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*
16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์*
16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*
16427 การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต
16457 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์*		
งานประชาสัมพันธ์*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.) หรือปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
15205 หลักการโฆษณาและ
15233
			 การประชาสัมพันธ์		
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
15234
15231 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสือ่ มวลชน 15307
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร		
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

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

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง*
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน้ั สูง*
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*
การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์*
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

การสร้างสรรค์งานโฆษณา*
การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*		
งานประชาสัมพันธ์*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

นิเทศศาสตร์ 15 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 1 ชุดวิชา
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
- และเลือก 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418
16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
16445
			 วิทยุกระจายเสียง*		
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาโทรทัศน์
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16448
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาภาพยนตร์
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
16424
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์
16338 การข่าวเบื้องต้น
16440
16339 การข่าวขัน้ สูงและการบรรณาธิกร 16441
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาการโฆษณา
16353 การสื่อสารการตลาด
16426
16354 สื่อโฆษณา
16427
กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
16353 การสื่อสารการตลาด
16430
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16457
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ภาคปลาย/2555

นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) ทุกกลุ่มวิชา

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10121 อารยธรรมมนุษย์
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์

800
1,000
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

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

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

900
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800

เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ยกเว้น ปวท. หรือ ปวส.
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
15231 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
1,000

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

นิเทศศาสตร์ 15 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย นิเทศศาสตร์ 15
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นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) ทุกกลุ่มวิชา (ต่อ)

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
15231 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
1,000

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
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3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 20
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผู้ทำ�หน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ หรือ
ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และ
คุณธรรมในวิชาชีพอันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถดำ�เนินการสอน
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ดังนี้
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก
1. วิชาเอกการแนะแนว เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำ�หน้าที่การแนะแนว การให้การปรึกษา การสอน
อบรม การฝึกการเผยแพร่ความรู้ หรือทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการการศึกษา หรือการพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิชาเอกการศึกษานอกระบบ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำ�หน้าที่ให้ความรู้ ฝึกอบรม หรือบริการ
การศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชน การวางแผน การจัดทำ�โครงการ การศึกษา
นอกระบบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และจัด
การศึกษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา เน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติ
งานเกีย่ วกับการจัดระบบ การประเมิน การสร้าง การใช้และการพัฒนาเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
การจัดระบบสารสนเทศข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาใช้
4. วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เน้นการพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะเป็นนักเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษาในโรงเรียน สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาทางไกลและการฝึกอบรม โดยมุง่ ให้มคี วามรูด้ า้ นการจัดและออกแบบระบบพฤติกรรม วิธกี าร
สื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดระบบการเรียนการสอน
ให้คำ�ปรึกษา และให้บริการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแก่ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักบริการการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ ไปใช้ ในการวางแผนและปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3. เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสำ�นึกรับผิดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถเป็นครู ผู้จัดการเรียนการสอน บุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้แก่บุคคลในระดับและวัยต่างๆ
ได้ตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติการสมัคร ศึกษาศาสตร์ 20
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ชื่อปริญญา:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education Program
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education
ศษ.บ.
B.Ed.

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกการแนะแนว (20524)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624)
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
(20724)
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(20824)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
		 สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 73 - 80
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 81 - 82
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 83 - 84

หมายเหตุ		 ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ
		 วิชาชีพครู ต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอนเพิ่มเติมอีก 1 ปี
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วิชาเอกการแนะแนว (20524)
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา		
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล			
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
- บังคับ 5 ชุดวิชา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
			 เพื่อการแนะแนว
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25302 หลักและระบบงานแนะแนว
			 ในสถานศึกษา		
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ศึกษาศาสตร์ 20 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 20

74

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา		
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
20304 พืน้ ฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
			 การศึกษา		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
- บังคับ 5 ชุดวิชา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
			 เพื่อการแนะแนว
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25302 หลักและระบบงานแนะแนว
			 ในสถานศึกษา
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา		
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

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

6 ชุดวิชา
การพัฒนาและการใช้แหล่ง
26405 การศึกษาทางไกล
วิทยาการในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ
หลักการเรียนรู้และเทคนิค		
การศึกษานอกระบบ
การฝึกอบรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ศึกษาศาสตร์ 20 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 20
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2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

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

6 ชุดวิชา
การพัฒนาและการใช้แหล่ง
26405 การศึกษาทางไกล
วิทยาการในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ
หลักการเรียนรู้และเทคนิค		
การศึกษานอกระบบ
การฝึกอบรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
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ศึกษาศาสตร์ 20 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล				
และประเมินผลการศึกษา
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
- บังคับ 4 ชุดวิชา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24406 การบริหารงานการวัดและ
24411
			 เพื่อการวัดและประเมินผล		
ประเมินผลการศึกษา		
			 การศึกษา			
24412
							
- และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415
							

การพัฒนาเครื่องมือวัด
ด้านพุทธิพิสัย
การพัฒนาเครื่องมือวัด
ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 20
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
20304 พืน้ ฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์		
และประเมินผลการศึกษา
			 การศึกษา		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
- บังคับ 4 ชุดวิชา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24406 การบริหารงานการวัดและ
24411
			 เพื่อการวัดและประเมินผล		
ประเมินผลการศึกษา		
			 การศึกษา			
24412
							
- และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415
							

การพัฒนาเครื่องมือวัด
ด้านพุทธิพิสัย
การพัฒนาเครื่องมือวัด
ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
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วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20824)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

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

6 ชุดวิชา
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา					
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ศึกษาศาสตร์ 20 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 20
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์		
และสื่อสารการศึกษา
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 5 ชุดวิชา
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
27103
			 และสื่อสารการศึกษา
27104
27102 เทคโนโลยีทางการสอน		
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402

6 ชุดวิชา
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
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ภาคปลาย/2555

วิชาเอกการแนะแนว (20524) ทุกวุฒิการศึกษา
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624) ทุกวุฒิการศึกษา
ชุดวิชา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
900
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724) ทุกวุฒิการศึกษา
ชุดวิชา
20302
24401
		
24411

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด
และประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

900
700

เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

900

อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย

ศึกษาศาสตร์ 20 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ศึกษาศาสตร์ 20

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20824) ทุกวุฒิการศึกษา
ชุดวิชา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
900
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
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4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 30
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้
ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งความรู้ความเข้าใจและ
การนำ�ไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ทำ�งานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากการสอน สาขาวิชาฯ ยังมุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านการบริหาร เพื่อนำ�ผลที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ผลิตเอกสารการสอน หรือปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
		1.1		วิชาเอกการจัดการ
		1.2 		วิชาเอกการเงิน
		1.3 		วิชาเอกการตลาด
		1.4 		วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ
		2.1 		วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
		2.2 		วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
		2.3 		วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการใน
หมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ
ผู้ทสี่ ำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้าน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเงิน
นักการธนาคาร เลขานุการ นักการตลาด พนักงานขาย ผู้ที่ส�ำ เร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอำ�เภอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) พัฒนากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำ�รวจ ผู้ที่สำ�เร็จ
การศึกษาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สามารถประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการบัญชี เช่น นักบัญชี ผูส้ อบบัญชี ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติการสมัคร วิทยาการจัดการ 30

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกการจัดการ (30204)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 87 - 90
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 125 - 126
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 135 - 136

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
		 หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
		 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
		 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
วิชาเอกการจัดการ (30204)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ 4 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ		
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก		
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์				
ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
- บังคับ 6 ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
			 และการจัดการความรู้
32328 การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
การเปลีย่ นแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
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- และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก

การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
การจัดการธุรกิจและการตลาด 32455
ระหว่างประเทศ
32473
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ		
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก 32474
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เพื่อการจัดการ		
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
- บังคับ 6 ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
			 และการจัดการความรู้
32328 การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ		
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
การเปลีย่ นแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
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การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
การจัดการธุรกิจและการตลาด 32455
ระหว่างประเทศ
32473
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ		
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก 32474
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

1 ชุดวิชา
6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ			
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 6 ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327
			 และการจัดการความรู้
32328
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก

10 ชุดวิชา
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ		
การเปลี่ยนแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
การจัดการธุรกิจและการตลาด 32455
ระหว่างประเทศ
32473
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ		
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก 32474
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกการเงิน (30274)
		 เปิดสอน 1 กลุ่มวิชา
		 - กลุ่มวิชาการลงทุน (1)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 93 - 96
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 126 - 127
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 136 - 137

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 เทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
		 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ		 ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
		 หรือ

วิทยาการจัดการ 30 คุณสมบัติการสมัคร

ชื่อหลักสูตร:
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คุณสมบัติการสมัคร วิทยาการจัดการ 30

แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกการเงิน (30274)
		 เปิดสอน 1 กลุ่มวิชา
		 - กลุ่มวิชาการลงทุน (1)
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 93 - 96
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 126 - 127
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 136 - 137

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7.
		
		
		
		
		
8.
		
		

สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทัว่ ไป หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
วิชาเอกการเงิน (30274)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ 4 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 8 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332
			 และการภาษีอากร		

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 ชุดวิชา
ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32454
และการศึกษาความเป็นไปได้		
ของโครงการ
32455
การจัดการความเสี่ยงและ
32456
หลักการประกันภัย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
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- และศึกษาอีก 2 ชุดวิชา ของกลุ่มวิชาการลงทุน ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการลงทุน (1)
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
			 หลักทรัพย์		
ทางการเงิน
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเงิ น และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การทั่ ว ไป หรื อ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เชิงปริมาณ

1 ชุดวิชา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา
- บังคับ 7 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32454
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
และการศึกษาความเป็นไปได้		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
ของโครงการ
32455
				
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
32456
					
หลักการประกันภัย
- และศึกษาอีก 2 ชุดวิชา ของกลุ่มวิชาการลงทุน ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการลงทุน (1)
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
			 หลักทรัพย์		
ทางการเงิน

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เพื่อการจัดการ				
เชิงปริมาณ
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
- บังคับ 8 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32454
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
และการศึกษาความเป็นไปได้		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
ของโครงการ
32455
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ
32456
			 และการภาษีอากร		
หลักการประกันภัย
- และศึกษาอีก 2 ชุดวิชา ของกลุ่มวิชาการลงทุน ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการลงทุน (1)
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
			 หลักทรัพย์		
ทางการเงิน

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคารและวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

4. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

1 ชุดวิชา
6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
- บังคับ 8 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32454
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
และการศึกษาความเป็นไปได้		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
ของโครงการ
32455
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ
32456
			 และการภาษีอากร		
หลักการประกันภัย
- และศึกษาอีก 2 ชุดวิชา ของกลุ่มวิชาการลงทุน ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการลงทุน (1)
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
			 หลักทรัพย์		
ทางการเงิน

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกการตลาด (30284)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 99 - 101
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 127 - 128
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 137 - 138

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
		 ชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
		 หรือ

วิทยาการจัดการ 30 คุณสมบัติการสมัคร

ชื่อหลักสูตร:
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แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาการจัดการ 30

วิชาเอกการตลาด (30284)
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 99 - 101
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 127 - 128
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 137 - 138

คุณสมบัติของผู้สมัคร
8.
		
		
		
		

สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
วิชาเอกการตลาด (30284)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  9  ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432
32316 การจัดการการขายและ
32435
			 ศิลปะการขาย
32473
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 ชุดวิชา
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด		
การจัดการช่องทางการตลาด 32475
และห่วงโซ่อุปทาน		

การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

100 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ
32476 การตลาดสถาบันและ
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ		
เศรษฐกิจของไทย		
การตลาดบริการ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
			 และการค้าปลีก
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1 ชุดวิชา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
32302 การจัดการการตลาด
32432
32316 การจัดการการขายและ
32435
			 ศิลปะการขาย
32473
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด

9 ชุดวิชา
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด		
การจัดการช่องทางการตลาด 32475
และห่วงโซ่อุปทาน		

การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 101

3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทีม่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  9  ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432
32316 การจัดการการขายและ
32435
			 ศิลปะการขาย
32473
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32414
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ		
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
			 และการค้าปลีก

1 ชุดวิชา
6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 ชุดวิชา
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด		
การจัดการช่องทางการตลาด 32475
และห่วงโซ่อุปทาน		

การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

การตลาดสินค้าเกษตรกับ
32476 การตลาดสถาบันและ
เศรษฐกิจของไทย		
การตลาดบริการ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

102 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาการจัดการ 30

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(30294)* 		

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
		 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ		 ท่องเทีย่ ว การโรงแรมและบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
		 หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
		 ธุรกิจบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา
		 เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร วิชาเอก
		 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
		 หรือ

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 104 - 109
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 128 - 129
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 138 - 139

หมายเหตุ * ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ทั้งเพศชายหรือเพศหญิง และนักโทษ เข้าศึกษา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 103

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หมายเหตุ * ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ทั้งเพศชายหรือเพศหญิง และนักโทษ เข้าศึกษา

วิทยาการจัดการ 30 คุณสมบัติการสมัคร

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการ
(30294)*
		 โรงแรมและการท่องเที่ยว (ไอทิม) หรือ
				
(ต่อ)		
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 เทียบเท่าในประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือปริญญาชั้นใด
		 ชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
		 สาขาวิชาธุรกิจบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 104 - 109
		 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 128 - 129
		 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและ
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 138 - 139 		 การท่องเที่ยว

104 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า*
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 25 ชุดวิชา หรือ 150 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และ
		 ประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
		 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และนักศึกษาทีม่ ไิ ด้มปี ระสบการณ์ทำ�งานในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจะต้องเข้ารับ
		 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 105

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
การจัดการโรงแรม
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม*
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
ธุรกิจบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว***
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จะต้องเลือกเรียนทั้ง 2 ชุดวิชา
*** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และ
		 ประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
		 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
- บังคับ  11  ชุดวิชา
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
32478
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
			 พนักงานโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479
			 การท่องเที่ยวและ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ		
			 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 32480
32336 การจัดการทรัพยากร		
ตัวแทนท่องเที่ยว*		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน			
32481
							
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์** 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์** 32486
							

106 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
- บังคับ  11  ชุดวิชา
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
			 พนักงานโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
เพื่อเป็นรางวัล
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
			 การท่องเที่ยวและ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ		
การจัดการโรงแรม
			 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
32336 การจัดการทรัพยากร		
ตัวแทนท่องเที่ยว*		
อาหารและเครื่องดื่ม*
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน			
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
							
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- และเลือกอีก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์** 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์** 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
							
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว (ไอทิม)***
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จะต้องเลือกเรียนทั้ง 2 ชุดวิชา
*** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และ
		 ประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
		 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 107

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
- บังคับ  11  ชุดวิชา
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
32478
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
			 พนักงานโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479
			 การท่องเที่ยวและ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ		
			 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 32480
32336 การจัดการทรัพยากร		
ตัวแทนท่องเที่ยว*		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน			
32481
							
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์** 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์** 32486
							

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
การจัดการโรงแรม
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม*
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จะต้องเลือกเรียนทั้ง 2 ชุดวิชา

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
30211 องค์การและการจัดการและ		
เชิงปริมาณ
			 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

108 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

4. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจบริการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว*
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา หรือ 126 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

1 ชุดวิชา
6 ชุดวิชา
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
- บังคับ  11  ชุดวิชา
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
32478
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
			 พนักงานโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479
			 การท่องเที่ยวและ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ		
			 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 32480
32336 การจัดการทรัพยากร		
ตัวแทนท่องเที่ยว**		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน			
32481
							
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์*** 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์*** 32486
							

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
การจัดการโรงแรม
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม**
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และ
		 ประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
		 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และนักศึกษาทีม่ ไิ ด้มปี ระสบการณ์ทำ�งานในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจะต้องเข้ารับ
		 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
** ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
*** นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จะต้องเลือกเรียนทั้ง 2 ชุดวิชา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 109

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

110 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาการจัดการ 30

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (30354)
วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334)
วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป (30344)

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน
		 สาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
		 สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือ

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 112 - 118
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 130 - 132
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 140 - 142
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แขนงวิชา/วิชาเอก

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 112 - 118
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 130 - 132
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 140 - 142

7.
		
		
		
		
		
		
		
		
8.
		
		
		
9.
		
		
		
		
		
		
		
		

สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทัว่ ไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย่ ว การโรงแรมและบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์
(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชา
ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิทยาการจัดการ 30 คุณสมบัติการสมัคร

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (30354)
วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334)
วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป (30344)
				
(ต่อ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

112 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (30354)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 1 - 7

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 - 20 ชุดวิชา หรือ 96 - 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1		สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
				(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
1.2		สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตามทีร่ ะบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 6 - 7
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
33302
			 การบริหาร		
30204 องค์การและการจัดการ
33303
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 33304
33201 การบริหารราชการไทย		
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
			 สาธารณะ

14 ชุดวิชา
หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
33401
การบริหารราชการไทย
33410
นโยบายสาธารณะและ
33412
การวางแผน
33450
ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย		
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
33451

ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูล
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 8 - 9
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย
33412
33201 การบริหารราชการไทย		
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
33450
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ		
			 สาธารณะ
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33451
33303 นโยบายสาธารณะและ
			 การวางแผน 			

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูล 		
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากหน้า 117 - 118

114 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 1 - 7

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 - 20 ชุดวิชา หรือ 96 - 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1		สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
				(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
1.2		สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตามทีร่ ะบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 6 - 7
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
33421
			 การบริหาร		
การบริหารราชการไทย
33422
30204 องค์การและการจัดการ
33303 นโยบายสาธารณะและ 		
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
การวางแผน
33446
33201 การบริหารราชการไทย
33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย		
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง		
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
33447
			 สาธารณะ
33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ		
						
33448

หลักการบริหารท้องถิ่น		
การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
นโยบาย แผน และ
โครงการท้องถิ่น
การจัดบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 8 - 9
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
33201 การบริหารราชการไทย
33304
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง		
			 สาธารณะ
33401
33303 นโยบายสาธารณะและ
33421
			 การวางแผน
33422
					

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย
33446
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 		
ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ 33447
หลักการบริหารท้องถิ่น		
การบริหารการพัฒนาเมือง
33448
และชนบท

นโยบาย แผน และ
โครงการท้องถิ่น
การจัดบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากหน้า 117 - 118

116 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30

วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป (30344)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 1 - 7

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 - 20 ชุดวิชา หรือ 96 - 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1		สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
				(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
1.2		สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 6 - 7
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
33302
			 การบริหาร
		
30204 องค์การและการจัดการ
33303
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
33201 การบริหารราชการไทย
33304
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง		
			 สาธารณะ
33401

14 ชุดวิชา
หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
33432
การบริหารราชการไทย
33442
นโยบายสาธารณะและ		
การวางแผน
33443
ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย
33444
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
33449
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

การบริหารสำ�นักงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครัฐกิจ		
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารองค์กรภาครัฐ
การบริหารการบริการสาธารณะ
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 8 - 9
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
33201 การบริหารราชการไทย
33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย
33442
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง		
ทางรัฐประศาสนศาสตร์		
			 สาธารณะ
33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ 33443
33303 นโยบายสาธารณะและ
33432 การบริหารสำ�นักงาน
33444
			 การวางแผน			
33449
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครัฐกิจ			
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารองค์กรภาครัฐ
การบริหารการบริการสาธารณะ

1 ชุดวิชา*

เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

13. 14320
14. 14421
15. 14422
			
16. 16344
17. 16423
18. 16426
19. 16440
20. 16441
21. 16445
			
22. 16446

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
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หมายเหตุ * การเลือกเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาควรเลือกชุดวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนใน
		 ระดับสูงขึ้นต่อไป
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
23. 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
24. 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
25. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
26. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
27. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
28. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
29. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
			
เพื่อการศึกษา
30. 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
			
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
31. 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
			
อาหารและเครื่องดื่ม
32. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
33. 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
			
สำ�หรับพยาบาล
34. 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาล
			
เบือ้ งต้น
35. 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
36. 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
37. 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
38. 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
39. 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
40. 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
			
เภสัชกรรมแผนไทย
41. 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
42. 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
43. 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
44. 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
45. 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

ชุดวิชา (ต่อ)
46. 71304
47. 71332
48. 81416
49. 91458
50. 93438
51. 93439
52. 93446
53. 93447
54. 93455
55. 96401
56. 96408
57. 96411
58. 96413
59. 96414
60. 97315
			
61. 97316
			
62. 97403
63. 97404
64. 97405
			
65. 97406
66. 97425
			
67. 97427
68. 99412
69. 99413

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พน้ื ลึก การพิมพ์พน้ื ฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา:

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

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
บัญชีบัณฑิต (30424)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 121 - 124
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 133 - 134
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 143 - 144

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในสาขาใด
		 สาขาหนึ่งที่มิใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี จากสถาบัน
		 การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำ�นักงาน ก.พ. รับรอง
		 หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง
		 ทีม่ ใิ ช่ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย
		 รับรอง หรือ

วิทยาการจัดการ 30 คุณสมบัติการสมัคร

ชื่อหลักสูตร:
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แขนงวิชา/วิชาเอก
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บัญชีบัณฑิต (30424)
				
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 121 - 124
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 133 - 134
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 143 - 144

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7.
		
		
8.
		
		

สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาใด
สาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
การบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
บัญชีบัณฑิต (30424)
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 - 22 ชุดวิชา หรือ 108 - 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
1.1		สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
				(ม.6) หรือเทียบเท่า
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ		
10131 สังคมมนุษย์
1.2		สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทางบริหารธุรกิจ
				และทางการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำ�นักงาน ก.พ. รับรอง
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1.3		สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบัน
				อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
				(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 1 - 6

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 7 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ 32209
30206 กฎหมายธุรกิจและ		
			 การภาษีอากร 1
32210
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์		
			 เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
32311
			 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 		
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314
			 การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
- และเลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
- บังคับ  1  ชุดวิชา
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ
			 สัมมนาการบัญชีบริหาร*
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444
			 ทางการบัญชีและการสอบบัญชี

16 ชุดวิชา
การบัญชีขน้ั ต้นและหลักเบือ้ งต้น 32339 การจัดการการเงิน การตลาด
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ		
และการผลิต
องค์การและการจัดการและ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์

การบัญชีต้นทุน 1 และ
32324
การบัญชีต้นทุน 2 		
การบัญชีขั้นสูง 1 และ
32447
การบัญชีขั้นสูง 2		

การสอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
การภาษีอากร 2 และ
การวางแผนภาษีอากร

การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
		เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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12 ชุดวิชา
การบัญชีขน้ั ต้นและหลักเบือ้ งต้น 32210 องค์การและการจัดการและ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ		
การจัดการเชิงกลยุทธ์

การบัญชีต้นทุน 1 และ
32324
การบัญชีต้นทุน 2 		
การบัญชีขั้นสูง 1 และ
32447
การบัญชีขั้นสูง 2		

การสอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
การภาษีอากร 2 และ
การวางแผนภาษีอากร

การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิทยาการจัดการ 30 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและ
32209
			 การภาษีอากร 1		
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
32311
			 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี		
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314
			 การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
- บังคับ  1  ชุดวิชา
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ
			 สัมมนาการบัญชีบริหาร*
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้    
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444
			 ทางการบัญชีและการสอบบัญชี 		

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาการจัดการ 30
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและ
32209
			 การภาษีอากร 1 		
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
32311
			 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี		
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314
			 การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน		
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
- บังคับ  1  ชุดวิชา
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ
			 สัมมนาการบัญชีบริหาร*
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444
			 ทางการบัญชีและการสอบบัญชี 		

11 ชุดวิชา
การบัญชีขน้ั ต้นและหลักเบือ้ งต้น 32210 องค์การและการจัดการและ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ		
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบัญชีต้นทุน 1 และ
32324
การบัญชีต้นทุน 2 		
การบัญชีขั้นสูง 1 และ
32447
การบัญชีขั้นสูง 2		

การสอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
การภาษีอากร 2 และ
การวางแผนภาษีอากร

การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 135

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

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

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
800
900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงานและหลักการตลาด

800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

วิทยาการจัดการ 30 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการ (30204)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย วิทยาการจัดการ 30

วิชาเอกการจัดการ (30204) (ต่อ)
3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงานและหลักการตลาด
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

วิชาเอกการเงิน (30274)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
800
900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

2) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรื อ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทัว่ ไป หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
32206 สถิติธรุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32329 การบัญชีขน้ั กลางและการบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน

800
900
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
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ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

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

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
800
900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

วิทยาการจัดการ 30 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการเงิน (30274) (ต่อ)
3) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย วิทยาการจัดการ 30
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วิชาเอกการตลาด (30284) (ต่อ)
2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทีม่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

800
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

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

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
800
900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
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ชุดวิชา
10151
32335
		
32337

ไทยศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

800

เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ไอทิม)
ชุดวิชา
30211
32335
		
60120

องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

800

อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย

4) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจบริการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

วิทยาการจัดการ 30 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) (ต่อ)
2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการโรงแรม
และบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
ธุรกิจบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (30354)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30204 องค์การและการจัดการ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 6 - 7
ชุดวิชา
30204 องค์การและการจัดการ
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 8 - 9
ชุดวิชา
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
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วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30204 องค์การและการจัดการ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 6 - 7
ชุดวิชา
30204 องค์การและการจัดการ
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 8 - 9
ชุดวิชา
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

วิทยาการจัดการ 30 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป (30344)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30204 องค์การและการจัดการ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

900
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 6 - 7
ชุดวิชา
30204 องค์การและการจัดการ
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 8 - 9
ชุดวิชา
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
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บัญชีบัณฑิต (30424)

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

11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

วัน/เวลาสอบ

1,000

อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า

800
800
800
800
900
700
800
800
700

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
1,000
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทางบริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
1,000
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

วิทยาการจัดการ 30 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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บัญชีบัณฑิต (30424) (ต่อ)
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4) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึง่
ทางบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี
ชุดวิชา
10151
32209
		
32210

ไทยศึกษา
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
900

อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

900

เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย

5) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
ชุดวิชา
10151
32209
		
32210

ไทยศึกษา
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
900

อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

900

เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
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5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 40
สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย
ค้นคว้าทางด้านกฎหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมโดยการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น บริการตอบปัญหากฎหมาย โครงการกฎหมาย
เพื่อชาวบ้าน เป็นต้น
สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
เน้นการศึกษาวิชากฎหมายในลักษณะต่างๆ เพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ
ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
สำ�หรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานิติศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (ป.กท.) แก่นักศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการ
กรมที่ดิน (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (ป.ผน.) แก่นักศึกษาทั่วไป
สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตวิชานิตศิ าสตร์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ หมาะสมตามความต้องการ
ของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นวงอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายให้มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพสังคม
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ
4. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความสำ�นึกในความยุติธรรม
และคุณธรรม
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้า
รับราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ตำ�รวจ นายทหาร
พระธรรมนูญ นิติกร ปลัดอำ�เภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งสำ�นักงาน
ทนายความ และสามารถศึกษาต่อในสำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึน้ ต่อไปได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:

คุณสมบัติการสมัคร นิติศาสตร์ 40

ชื่อปริญญา:

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
น.บ.
LL.B.

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
นิติศาสตรบัณฑิต (40114)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 147 - 150
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 155 - 156
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 158 - 159

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
		 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (40114)
โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.		 สำ�หรับผ้สู �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 (ม.6) หรือเทียบเท่า
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10131 สังคมมนุษย์
2.		 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

			 2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
			 2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
3.		 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
			 3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

นิติศาสตร์ 40 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
7 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 - 24 ชุดวิชา หรือ 132 - 144 หน่วยกิต
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			 3.2 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา นิติศาสตร์ 40

				 ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

ข. หมวดวิชาแกน
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
41211
			 กฎหมายทั่วไป		
41201 กฎหมายมหาชน
41212
				
41213

10151 ไทยศึกษา

7 ชุดวิชา
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล
41231
นิติกรรม สัญญา		
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41232
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน		

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา
- บังคับ  10  ชุดวิชา
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342
			 มรดก		
ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน		
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน 		
			 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ		
บริษัท
41343
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทัว่ ไป 		
			 ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย		
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41444
						
41451
- และเลือก  1  ชุดวิชา ตามความต้องการเฉพาะในกลุ่มชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้*
- กลุ่มชุดวิชากฎหมายธุรกิจ
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41456
			 นักกฎหมาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ**		
			 ของสังคม**
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41457
41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา		
- กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454
			 ของประชาชน		
ของสังคม**
41457
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404 กฎหมายแรงงาน		
			 นักกฎหมาย
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41459
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
			 ต่างประเทศ
41431 การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 1:
ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2:
ภาคความผิด

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:
วิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:
วิธีพิจารณาความอาญา
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ
การคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า***
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน***
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน***
กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย***

หมายเหตุ * นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ
		 ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ
		 ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
** งดลงทะเบียนเรียน จนกว่าจะปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ
*** งดลงทะเบียนเรียน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตชุดวิชาใหม่
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- กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404
			 นักกฎหมาย
41421
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41431
			 ต่างประเทศ
41432
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง		
			 ของสังคม*

กฎหมายแรงงาน
41454
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 41457
การบริหารงานยุติธรรม		
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458
ตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน**
อาชญากรรมทางธุรกิจ**

4.		 สำ � หรั บ ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาที่ มี ห ลั ก สู ต รไม่ ถึ ง 3 ปี หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่
			 สภามหาวิทยาลัยรับรอง
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
5.		 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ต่ำ�กว่า 3 ปี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
			 สภามหาวิทยาลัยรับรอง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
6.		 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
			 รับรอง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)
ข. หมวดวิชาแกน
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
41211
			 กฎหมายทั่วไป		
41201 กฎหมายมหาชน
41212
				
41213

7 ชุดวิชา
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล
41231
นิติกรรม สัญญา		
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41232
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน		

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา
- บังคับ  10  ชุดวิชา
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342
			 มรดก		
ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน		
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน		
			 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ		
บริษัท
41343
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทัว่ ไป 		
			 ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย		
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41444
						
41451
หมายเหตุ * งดลงทะเบียนเรียน จนกว่าจะปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ
** งดลงทะเบียนเรียน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตชุดวิชาใหม่

กฎหมายอาญา 1:
ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2:
ภาคความผิด

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:
วิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:
วิธีพิจารณาความอาญา
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ

นิติศาสตร์ 40 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา นิติศาสตร์ 40
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- และเลือก  1  ชุดวิชา ตามความต้องการเฉพาะในกลุ่มชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้*
- กลุ่มชุดวิชากฎหมายธุรกิจ
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41456
			 นักกฎหมาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ**		
			 ของสังคม**
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41457
41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา		
- กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454
			 ของประชาชน		
ของสังคม**
41457
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404 กฎหมายแรงงาน		
			 นักกฎหมาย
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41459
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
			 ต่างประเทศ
41431 การบริหารงานยุติธรรม
- กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404 กฎหมายแรงงาน
41454
			 นักกฎหมาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 41457
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41431 การบริหารงานยุติธรรม		
			 ต่างประเทศ
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง		
ตามกฎหมายอื่น
			 ของสังคม**

การคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า***
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน***
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน***
กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย***
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน***
อาชญากรรมทางธุรกิจ***

หมายเหตุ * นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ
		 ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ
		 ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
** งดลงทะเบียนเรียน จนกว่าจะปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ
*** งดลงทะเบียนเรียน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตชุดวิชาใหม่
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ชื่อหลักสูตรและชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อหลักสูตร:
		
ชื่อประกาศนียบัตร:
		

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (40311)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 154
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 157
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 160

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
		 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษา
		 ตามอัธยาศัยและได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
		 ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

นิติศาสตร์ 40 คุณสมบัติการสมัคร

ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน
Certificate in Community Leaders
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน
Certificate in Community Leaders
ป.ผน.
Cert. in Com. Leaders

154 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (40311)

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา นิติศาสตร์ 40

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำ�ชุมชน 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
41003 การบริหารจัดการชุมชน
					
การปกครองสำ�หรับผู้นำ�ชุมชน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2 ชุดวิชา
41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41006 การบริหารองค์กรปกครอง
41008 การจัดการการเกษตร		
			 ของประชาชน		
ส่วนท้องถิ่น		
ทรัพยากรธรรมชาติ
				
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน		
และสิง่ แวดล้อม
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

นิติศาสตรบัณฑิต (40114)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย นิติศาสตร์ 40

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

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

วัน/เวลาสอบ

800

อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800
800
800
900
700
800
800

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556
27 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา*
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป**

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา*
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป**

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
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นิติศาสตรบัณฑิต (40114) (ต่อ)

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาที่มหี ลักสูตรไม่ต่ำ�กว่า 3 ปี หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

1,000
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

5) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาที่มหี ลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา*
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป**

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,000
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

หมายเหตุ 1. สำ�หรับชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย * หรือ ** หมายความว่า ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียน
เรียนตามลำ�ดับ ซึ่งมีเลขกำ�กับอยู่ข้างท้าย ได้แก่
		 1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3
		 2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2
		 3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
		 ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน
		 ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำ�ดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322
กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก
เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212
กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ก่อนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึง่ จะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 3 ชุดวิชา และผูส้ �ำ เร็จการศึกษาขัน้ อนุปริญญา
ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาค
การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้สำ�เร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ใน
แต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา

นิติศาสตร์ 40 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา*
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป**

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (40311)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย นิติศาสตร์ 40

ชุดวิชา
41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
		
และสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
1,600
700
700
900
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า

อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556
28 เม.ย. 2556

เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
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6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การศึกษาแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และทางด้านอาชีวอนามัย
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิชาการ และวิทยฐานะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม
2. เพื่อผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่มีคุณภาพและสามารถนำ�มาใช้ในการพัฒนา
การเรียน การสอน และพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. เพื่อทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ ปฏิบตั งิ านประจำ�
ณ หน่วยงานราชการทางการแพทย์และทางสาธารณสุข สามารถปรับเพิม่ วุฒิ หรือสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
ได้ตามกรอบอัตรากำ�ลังของหน่วยงาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติงานประจำ� ณ สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับวิชาชีพ และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50

ชื่อปริญญา:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health Program
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health
ส.บ.
B.P.H

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 164 - 171
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 177 - 179
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 181 - 183

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ
		 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวง
		 ศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือหน่วยงานอื่น
		 ที่สำ�นักงาน ก.พ. รับรอง หรือวุฒิการศึกษาที่มีสภาวิชาชีพ
		 รับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นๆ และ
2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
		 2.1 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
			 หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
		 2.2 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่
			 เกีย่ วข้อง (เป็นผูศ้ กึ ษาในหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
			 ตอนปลาย หรือศึกษาในหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
			 ตอนต้น) ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์/
			 ผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยแพทย์/ผดุงครรภ์อนามัย/เจ้าหน้าที่
			 สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) จบก่อนปี พ.ศ. 2525/
			 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร
			 1 ปี หรือปีที่ 1 หรือ
		 2.3 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
		 2.4 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
			 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เป็นผู้ศึกษาในหลักสูตร
			 ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้แก่
			 รังสีเทคนิค/เซลล์วิทยา/พยาธิวิทยา/พยาธิวิทยาคลินิก/
			 โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
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แขนงวิชา/วิชาเอก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)
				
(ต่อ)

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 177 - 179
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 181 - 183
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สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เป็นผู้ศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ได้แก่ เวชกรรมฟื้นฟู/เวชกิจฉุกเฉิน/เวชระเบียน/
โสตทัศนศึกษา/โสตทัศนูปกรณ์/ส่งเสริมสุขภาพ/
สุขศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
การแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง (เป็นผูศ้ กึ ษาในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
สาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่ใช่ สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง
(เป็นผูศ้ กึ ษาในหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ได้แก่ ทันตาภิบาล/ทันตสาธารณสุข/เทคนิค
เภสัชกรรม/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร
2 ปี หรือเทียบเคียง (เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตร
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) และมีใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้น 2 หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทาง
ด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์/สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
สาธารณสุขศาสตร์หรือเทียบเคียง (เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้แก่
สาธารณสุขชุมชน/พนักงานอนามัย/นักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าแพทย์ หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สัตวแพทย์/เทคนิคการแพทย์/
รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้าน
แพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล
เทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล
หรือปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือสูงกว่า และ
มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือปริญญาตรี
หรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่ แพทย์/พยาบาล/
ทันตแพทย์/เภสัชกรรม/ส่งเสริมสุขภาพ/สุขศึกษา/
อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 คุณสมบัติการสมัคร

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 164 - 171

คุณสมบัติของผู้สมัคร
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.1 - 2.2
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก		

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52303
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ		
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52304
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52305
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308
				
52309
					

15 ชุดวิชา
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
งานสาธารณสุข		
ในชุมชน*
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ		
ในชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพและ						
การป้องกันโรค

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.3 - 2.7
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

2 ชุดวิชา
10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
		 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52304
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52305
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52306
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์		
			 งานสาธารณสุข

14 ชุดวิชา
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52310
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 52402
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 53407
การส่งเสริมสุขภาพและ
53408
การป้องกันโรค		

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน*
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
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3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.8
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

2 ชุดวิชา
10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52303
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น		
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52304
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52305
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52306
				
52308

13 ชุดวิชา
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309
งานสาธารณสุข		
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52402
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53407
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ		

การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

4. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.9
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน*
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

5. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.10
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
53407
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์		
การป้องกันโรค
53408
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 				
			 งานสาธารณสุข
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
53407
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์		
การป้องกันโรค
53408
			 งานสาธารณสุข				

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน*
		
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

6. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.11
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ		
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52303
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม		
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52305
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52306
				
52308
				
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

10 ชุดวิชา
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309
งานสาธารณสุข		
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52402
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ		

การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค		
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

7. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.12 - 2.13
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ		
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
52402
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์		
การป้องกันโรค
53408
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์				
			 งานสาธารณสุข				

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน*
		
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

170 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

8. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ ในคุณสมบัติ ข้อ 2.14
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52303
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข		
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52305
				
52306

8 ชุดวิชา
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52308
งานสาธารณสุข
52402
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53408
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		

พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
3. 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
4. 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
5. 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
7. 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
8. 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
9. 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
10. 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
11. 14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ
12. 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
13. 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14. 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
15. 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
			
อย่างมีประสิทธิผล

16. 16344		 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
17. 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
18. 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
19. 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
20. 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
21. 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
			
เบื้องต้น
22. 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
23. 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
24. 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
25. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
26. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
27. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
28. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
29. 27104		 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
				 เพื่อการศึกษา
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี

การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และ
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

49. 93446
50. 93447
51. 93455
52. 96401
53. 96408
54. 96413
55. 96414
56. 97315
			
57. 97316
			
58. 97403
59. 97404
60. 97405
			
61. 97406
62. 97425
			
63. 97427
64. 99311
			
65. 99412
66. 99413

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พน้ื ลึก การพิมพ์พน้ื ฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ต
า
ญ
ุ
น
ย
ี
่อน ียนเร รี

ไมห้ลงทะเบิชาเลือกเส
ใ
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ุ
็นช
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30. 32447
			
31. 32480
			
32. 51102
33. 51103
			
34. 51105
			
35. 51207
36. 51208
37. 51309
38. 54113
39. 55307
			
40. 55311
41. 55316
42. 55319
43. 71114
44. 71215
45. 71304
46. 71332
47. 91458
48. 93256

1 ชุดวิชา (ต่อ)
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.1 - 2.2
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.3 - 2.7
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

800
700
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.8
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก

วัน/เวลาสอบ
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) (ต่อ)

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.9
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

5) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.10
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

6) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.11
ชุดวิชา
10151
50103
52204
		

ไทยศึกษา
สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
นิติเวชศาสตร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

7) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.12 - 2.13
ชุดวิชา
10151
50103
52204
		

ไทยศึกษา
สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
นิติเวชศาสตร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) (ต่อ)

8) สำ�หรับผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2.14
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 1 - 3
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
900
900
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

2) สำ�หรับผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 4 - 7
ชุดวิชา
50103
54106
54112
		

สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
900
900
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิทยาศาสตรบัณฑิต
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7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 60
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน
ด้านทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งจะนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของสังคม
2. เพือ่ ให้บริการการสอนวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไป ตามทีก่ ำ�หนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในรูปของการเผยแพร่ความรู้และการศึกษาต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ
เช่น กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำ�นักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชนที่มีความ
ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
		
ชื่อปริญญา:
		

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B. Econ.

คุณสมบัติการสมัคร
คุณสมบัติการสมัคร เศรษฐศาสตร์ 60

แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 187 - 189
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 194
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 196

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
		 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 187

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
- บังคับ  5  ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60120
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
60227
			 การบริหาร		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30206
			 เพื่อการจัดการ		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ
60341
			 เศรษฐมิติเบื้องต้น
60424
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60434
					
					

10151 ไทยศึกษา			
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

6 ชุดวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์		

กฎหมายธุรกิจและ
การภาษีอากร 1
12 ชุดวิชา
ไทยในเศรษฐกิจโลก
60450
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
60499
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
61401
สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์โครงการ		
และแผนงาน

เศรษฐศาสตร์ 60 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
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- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473
60338 เทคโนโลยีและความจำ�เริญทาง		
และสิ่งแวดล้อม		
			 เศรษฐกิจ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482
							

สถาบันการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
การเงินธุรกิจ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา เศรษฐศาสตร์ 60

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
- บังคับ  4  ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60227
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
30208
			 การบริหาร		

5 ชุดวิชา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

การบัญชีการเงินและการบัญชี 30206 กฎหมายธุรกิจและ
เพื่อการจัดการ		
การภาษีอากร 1

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
- บังคับ  8  ชุดวิชา
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
60450
			 เศรษฐมิติเบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
60499
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ		
สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก		
เศรษฐศาสตร์
61401
							

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์		
การวิเคราะห์โครงการ
และแผนงาน
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- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473
60338 เทคโนโลยีและความจำ�เริญ		
และสิ่งแวดล้อม		
			 ทางเศรษฐกิจ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482
							

สถาบันการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
การเงินธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ 60 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B. Econ.

คุณสมบัติการสมัคร
คุณสมบัติการสมัคร เศรษฐศาสตร์ 60

แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 191 - 193
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 194 - 195
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 196 - 197

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท
		 วิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย
		 การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
		 การบริหารงานบุคคล หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท
		 วิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและ
		 การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์
		 หรือทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย
		 รับรอง

หมายเหตุ 		 ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตามข้อ 5 - 7 ต้องแนบสำ�เนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบการสมัครด้วย จำ�นวน 1 ฉบับ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา			
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 30206 กฎหมายธุรกิจและ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
การภาษีอากร 1
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
			 การบริหาร
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น		
การเงินธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60499
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
61401
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี		
			 สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา 61405
			 เศรษฐศาสตร์		
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32450 การจัดการธุรกิจและการตลาด 60339
			 ระหว่างประเทศ*
60340
32459 การจัดการสินเชือ่ และ
60436
			 การประเมินราคาหลักประกัน** 60450
หมายเหตุ * เปิดสอนภาค 2/2555
** ยังไม่เปิดสอน

12 ชุดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ 61406
การวิเคราะห์โครงการและ		
แผนงาน
61407
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม		
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

คณิตเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ		
เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60473
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ		
สถาบันการเงินและการลงทุน 61408
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ		

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

เศรษฐศาสตร์ 60 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ
การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล
หรือผู้สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา เศรษฐศาสตร์ 60

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ		
30206 กฎหมายธุรกิจและ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ		
การเงินธุรกิจ
			 การภาษีอากร 1
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ 61405
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
61401 การวิเคราะห์โครงการและ		
			 สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
แผนงาน
61407
			 เศรษฐศาสตร์				

พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ยกเว้น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
30206 กฎหมายธุรกิจและ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ		
การเงินธุรกิจ
			 การภาษีอากร 1

หมายเหตุ * เปิดสอนภาค 2/2555
** ยังไม่เปิดสอน

พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
คณิตเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

เศรษฐศาสตร์ 60 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ 61405
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
61401 การวิเคราะห์โครงการและ		
			 สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
แผนงาน
61407
			 เศรษฐศาสตร์				
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32450 การจัดการธุรกิจและการตลาด 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60473
			 ระหว่างประเทศ*
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน		
32459 การจัดการสินเชื่อและ
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 61406
			 การประเมินราคาหลักประกัน** 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ		
60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์			
61408
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย เศรษฐศาสตร์ 60

ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

900
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800

เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

700
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

700
900
800

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124) (ต่อ)
2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย
การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือสำ�เร็จการศึกษา
ไม่ต่ำ�กว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
60310
60341
60434
		

สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ไทยในเศรษฐกิจโลก
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

เศรษฐศาสตร์ 60 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 70
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาผู้สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเพื่อนำ�ความรู้ ไป
พัฒนาคุณภาพชีวติ และ/หรือการพัฒนางานอาชีพทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
องค์ความรู้ในหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทั้งในวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สามารถนำ�ไปใช้ประยุกต์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการสร้างเสริม
สุขภาวะทีด่ ใี ห้กบั สมาชิกครอบครัวทุกรุน่ วัยและยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคมโดยรวม
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
- วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มุ่งให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่สามารถนำ�ไปใช้กับ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเกี่ยวข้องโภชนาการ
มนุษย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี อาหารและโภชนบำ �บัดตลอดจนอาหารสำ�หรับกลุ่มบุคคลพิเศษ
โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้
ยังมุ่งให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเชิงประยุกต์ที่จะสามารถนำ�ไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารทุกประเภทโดยครอบคลุมเรื่องของการถนอมและการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัย
ในอาหาร วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ยงั ให้องค์ความรูอ้ ื่นๆ ในด้านการจัดการด้วยซึ่งเป็นพืน้ ฐาน
สำ�คัญของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจอาหารและการจัดการบริการอาหาร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มุง่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการมนุษย์ตลอด
ช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัวในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสังคม โดยที่พัฒนาให้บุคคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งให้บุคคลสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งการทำ�งานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรม (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ผลิตบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพและการดำ�เนินชีวติ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม
2. เพือ่ ส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่
แก่ประชาชนและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ต่อสาธารณชน โดย
ใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
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4. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่ง
จะนำ�ไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน
5. เพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตน
สนใจและถนัด ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระทีเ่ กีย่ วข้องกับนักส่งเสริมด้าน
อาหารและโภชนาการในชุมชน พนักงานควบคุมงานในสถานประกอบการอาหาร นักกำ�หนดอาหารในโรงพยาบาล
ครูสอนด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
ผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษา วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มีโอกาสในการเลือกเข้าสูอ่ าชีพทีต่ นสนใจ
และถนัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ในลักษณะของนักพัฒนาการเด็ก นักพัฒนาการ
วัยรุน่ นักพัฒนาการผู้ใหญ่ นักพัฒนาการผูส้ งู อายุ นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมคุณภาพชีวติ ครอบครัว ผูด้ แู ลเด็ก
ปฐมวัย ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจยั ผู้ให้ความรูแ้ ละทีป่ รึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food Nutrition and Applications
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications
วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
B.Sc. (Food Nutrition and Applications)
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คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
		 วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
(70314)

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 201
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 205
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 206
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (70314)
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ข. หมวดวิชาแกน
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

10151 ไทยศึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2 ชุดวิชา
71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
- บังคับ  11  ชุดวิชา
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71307 หลักการจัดการอาหาร
71310
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
และธุรกิจอาหาร		
			 การอาหารเบื้องต้น
71308 เทคโนโลยีการถนอม
71411
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร		
และแปรรูปอาหาร
71412
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรม
71309 สถิติและการวิจัยทาง		
			 ผูบ้ ริโภคด้านอาหารและโภชนาการ		
อาหารและโภชนาการ
71416
							
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
71413 กระบวนการผลิตและ
71414 การควบคุมคุณภาพและ
71415
			 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร		
การประกันคุณภาพอาหาร

การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร
อาหารและโภชนบำ�บัด
อาหาร โภชนาการศึกษา
และการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์
การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
		เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

มนุษยนิเวศศาสตร์ 70 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10152 ไทยกับสังคมโลก
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (70314)
สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
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ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

800
700

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
700
800

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า
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9. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 80
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและการ
พัฒนาความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎีดา้ นการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองไทยและต่างประเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ดังนี้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา
1. แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ เน้นความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองโดยทั่วไป
ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำ�ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นความรูท้ างด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึง่ ผูศ้ กึ ษา
สามารถนำ�ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ระหว่างประเทศทีเ่ กิดขึน้
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถทางวิชาการเกีย่ วกับการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้กับข้าราชการทางการเมือง การปกครอง นักการทูต พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับสังคม
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทงั้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำ�แหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การทูต พนักงานบริษัทห้างร้าน เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำ�บริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ เลขานุการ นักหนังสือพิมพ์
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ หรือสมาคมระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนัน้
ยังสามารถนำ�ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนึ่ง สำ�หรับ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระและประชาชนทัว่ ไปก็สามารถใช้ความรูท้ างด้านรัฐศาสตร์นพี้ ฒ
ั นาตนเอง พัฒนาอาชีพ และ
ร่วมในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
(80124)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 209 - 211
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 216 - 217
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 219 - 220

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
		 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124)
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 - 23 ชุดวิชา หรือ 114 - 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
1.		 สำ�หรับผ้สู �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 (ม.6) หรือเทียบเท่า
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10131 สังคมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
			 คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง
			 (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
		 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
4.		 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

รัฐศาสตร์ 80 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2.		 สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือประกาศนียบัตร
			 วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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5.		 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา รัฐศาสตร์ 80

ข. หมวดวิชาแกน
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ
80203
			 การเมืองไทย
80204
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205
80202 สถาบันและกระบวนการ		
			 ทางการเมืองไทย

9 ชุดวิชา
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80308
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม		
ของการเมืองไทย
80410

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
- บังคับ  5  ชุดวิชา
33202 การคลังและงบประมาณ
81312 หลักและวิธีการศึกษาทาง
81314
81310 ปรัชญาการเมือง		
รัฐประศาสนศาสตร์		
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
- และเลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ 81417 การบริหารและการพัฒนา
82321
			 ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย		
องค์การ**		
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์ 82423
81415 การวางนโยบาย โครงการ
81428 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 82425
			 และการบริหารโครงการ		
และพยานหลักฐานสำ�หรับ		
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ*		
รัฐศาสตร์
82426
							

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับต่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองของ
ประเทศในเอเชีย
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา		

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ
		 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
** นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 33433 การพัฒนา
		 องค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
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หมายเหตุ - สำ�หรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำ�รวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำ�หน้าที่ป้องกัน ปราบปราม
		 หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมาย
		 วิธีพิ จารณาความอาญาและพยานหลั กฐานสำ �หรั บ รัฐศาสตร์ ทั้งสองชุ ดวิช าดังกล่าว มีเ นื้อหาครอบคลุม
		 กฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ
		 และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำ�รวจได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าว ตาม
		 บันทึกที่ ทม. มท 0667.22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล และ
		 เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะนำ�ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์
- สำ�หรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะเข้ารับราชการในตำ�แหน่งสัสดีจะต้องศึกษาในแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค
		 ทางรัฐศาสตร์เท่านั้น
- ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัคร
		 เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
		 และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือก
		 ในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก
		 3 ชุดวิชา)

รัฐศาสตร์ 80 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติการสมัคร รัฐศาสตร์ 80

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(80314)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 213 - 215
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 217 - 218
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 220 - 221

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
		 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314)
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 - 23 ชุดวิชา หรือ 114 - 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.		 สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 (ม. 6) หรือเทียบเท่า
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
			 คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง
			 (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
4. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
			 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

รัฐศาสตร์ 80 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือประกาศนียบัตร
			 วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
		 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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5.		 สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
		 (มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา รัฐศาสตร์ 80

ข. หมวดวิชาแกน
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ
80203
			 การเมืองไทย
80204
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205
80202 สถาบันและกระบวนการ		
			 ทางการเมืองไทย

9 ชุดวิชา
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80308
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม		
ของการเมืองไทย
80410

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
- บังคับ  5  ชุดวิชา
82322 สังคมโลก
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 82326
82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		
ระหว่างประเทศ		
82324 เศรษฐกิจและการเมือง
			 ระหว่างประเทศ
- และเลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์ 82423
			 ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
81428 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 82425
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน		
และพยานหลักฐานสำ�หรับ		
81415 การวางนโยบาย โครงการ		
รัฐศาสตร์
82426
			 และการบริหารโครงการ
82321 การเมืองการปกครองของ		
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ*		
ประเทศในเอเชีย
81417 การบริหารและการพัฒนา
			 องค์การ**			

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับต่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ
		 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
** นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 33433 การพัฒนา
		 องค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
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หมายเหตุ - สำ�หรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำ�รวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำ�หน้าที่ป้องกัน ปราบปราม
		 หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมาย
		 วิธีพิ จารณาความอาญาและพยานหลั กฐานสำ �หรั บ รัฐศาสตร์ ทั้งสองชุ ดวิช าดังกล่าว มีเ นื้อหาครอบคลุม
		 กฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ
		 และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำ�รวจได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าว ตาม
		 บันทึกที่ ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล และ
		 เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะนำ�ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
		 และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์
- สำ�หรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำ�แหน่งสัสดีจะต้องศึกษาในแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค
		 ทางรัฐศาสตร์เท่านั้น
- ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัคร
		 เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำ �หรับรัฐศาสตร์
		 และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือก
		 ในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก
		 3 ชุดวิชา)

รัฐศาสตร์ 80 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124)

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ชุดวิชา

800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์
และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

รัฐศาสตร์ 80 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124) (ต่อ)

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

5) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย รัฐศาสตร์ 80

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314) (ต่อ)

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม
หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์
และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

5) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

รัฐศาสตร์ 80 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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10. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ผู้ ต้ อ งการเพิ่ ม วิ ท ยฐานะในการปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นส่ ง เสริ ม การเกษตร การจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการการผลิตสัตว์ สหกรณ์ และธุรกิจการเกษตร โดยยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร เน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งกำ�ลัง
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร และสายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความสามารถ
ทางงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำ�ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและใช้ในชีวิตประจำ�วัน
2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร เน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
กำ�ลังปฏิบัติงานด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการจัดการธุรกิจ
สินค้าเกษตร ตลอดจนสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ให้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการจัดการผลิตทางการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการการผลิต การแปรรูป การจัดจำ�หน่ายและการบริการทางด้านสินค้าเกษตร เพื่อ
นำ�ไปใช้ในการอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน และใช้ในชีวิตประจำ�วัน ประกอบด้วยวิชาเอกดังนี้
2.1 		วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
2.2 		วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
2.3 		วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
2.4 		วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ มุ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษา
แก่บุคคลในขบวนการสหกรณ์ทุกระดับ บุคคลในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์และ
ผู้สนใจมีความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ และการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ให้สามารถนำ�ความรู้ ไปพัฒนาการสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศชาติ
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร
การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ รวมทัง้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยระบบการศึกษาทางไกล
2. เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการ
การเกษตรและสหกรณ์ให้ ได้มาตรฐานสากล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ ได้มาตรฐานสากล และคำ�นึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
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ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ
ทำ�การเกษตร ประกอบธุรกิจการเกษตรอืน่ ๆ รวมทัง้ ทำ�งานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งทำ�งานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ทำ�งานในบริษัทประกอบธุรกิจ
การเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Extension)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติการสมัคร ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 225 - 227
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 254
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 261

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 อนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
		 ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก

การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน
และองค์กรการเกษตร
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งเสริมการเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
การเกษตร
การจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
การจัดการการผลิตไม้ผล
และผักเชิงธุรกิจ

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
- บังคับ  15  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
91310 หลักการบริหารการส่งเสริม
91350
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร		
การเกษตร		
			 เกษตรและสิ่งแวดล้อม
91311 การจัดการความรู้เพื่องาน
91413
90303 พืชเศรษฐกิจ		
ส่งเสริมการเกษตร		
90305 การผลิตสัตว์
91312 การจัดการระบบการเกษตร
91414
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ		
เชิงบูรณาการ
91418
			 การส่งเสริมการเกษตร
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน		
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร		
ส่งเสริมการเกษตร
94329
							
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
90406 ดิน น้ำ� และปุ๋ย
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93457
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมทิ ศั น์ 93343 หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์		
91465 การจัดการการท่องเที่ยว
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93458
			 เชิงเกษตร
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช		
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ		
และพืชอาหารสัตว์
93459
			 และเศรษฐกิจ				
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- หรือชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
เกษตรกรรม
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
91349
			 การส่งเสริมการเกษตร		
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91350
91310 หลักการบริหารการส่งเสริม		
			 การเกษตร
91413
91311 การจัดการความรู้เพื่องาน		
			 ส่งเสริมการเกษตร		

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน 91414
ส่งเสริมการเกษตร
91418
การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ 		
และจิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร 94329
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน		
และองค์กรการเกษตร

การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งเสริมการเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ ไม่ใช่
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
90201 การจัดการฟาร์ม
91311
90303 พืชเศรษฐกิจ		
90305 การผลิตสัตว์
91349
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ		
			 การส่งเสริมการเกษตร
91350
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร		
91310 หลักการบริหารการส่งเสริม
91413
			 การเกษตร		

1 ชุดวิชา
13 ชุดวิชา
การจัดการความรู้เพื่องาน
91414
ส่งเสริมการเกษตร
91418
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน		
ส่งเสริมการเกษตร
94329
การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์		
และจิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร
การพัฒนากลุ่ม สถาบันและ
องค์กรการเกษตร

การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งเสริมการเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติการสมัคร ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
		 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 230 - 236
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 255 - 256
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 262 - 263

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
		 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
		 เกษตรกรรม หรือ
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แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
		 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
				
(ต่อ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการเกษตร หรือเทียบเท่า
หรือ
10. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี
			 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 230 - 236
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 255 - 256
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 262 - 263

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 คุณสมบัติการสมัคร
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร
					
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
90406 ดิน น้ำ� และปุ๋ย
93352
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
93353
			 การผลิตพืช*
93442
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93454
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช
		
			 และการขยายพันธุ์พืช
93455
				

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว์

14 ชุดวิชา
หลักการจัดการการผลิตพืช
93456
การจัดการผลผลิตพืช		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93457
การจัดการการผลิตพืช		
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
93458
การผลิตพืช		
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
93459
การผลิตพืช*		

การจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ		
การจัดการการผลิตไม้ผล
และผักเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ * ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เป็นชุดวิชาที่
		 นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัตใิ นวันและสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาในเรือนจำ�ลงทะเบียน
		 เรียน 2 ชุดวิชานี้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือปริญญาตรีทางด้านการเกษตร หรือ
เทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

10 ชุดวิชา
หลักการจัดการการผลิตพืช
93454
การจัดการผลผลิตพืช		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93455
การจัดการการผลิตพืช		

สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
การผลิตพืช*

การจัดการการผลิตไม้ดอก
93459 การจัดการการผลิตไม้ผล
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ		
และผักเชิงธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
หมายเหตุ * ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93352
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93353
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช
93442
และการขยายพันธุ์พืช		
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
93458
และพืชอาหารสัตว์		
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม

1 ชุดวิชา
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
- บังคับ  11  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93442
90406 ดิน น้ำ� และปุ๋ย
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช		
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ		
และการขยายพันธุ์พืช
93454
การผลิตพืช*
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช		
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93455
							
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
93458
และพืชอาหารสัตว์
อุตสาหกรรม		
						
93459
						

ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการผลิตพืช
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
การผลิตพืช*
การจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
การจัดการการผลิตไม้ผล
และผักเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ * ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เป็นชุดวิชาที่
		 นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัตใิ นวันและสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาในเรือนจำ�ลงทะเบียน
		 เรียน 2 ชุดวิชานี้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
3. 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
4. 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
5. 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
7. 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
8. 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
9. 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
10. 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
11. 14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ
12. 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
13. 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14. 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
15. 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
			
อย่างมีประสิทธิผล
16. 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
17. 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
18. 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
19. 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
20. 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
21. 16445 การจัดและการผลิตรายการ
			
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
22. 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
23. 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
24. 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
25. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
26. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
27. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
28. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
29. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
			
เพื่อการศึกษา
30. 32447 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และ
			
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
31. 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
			
และเครื่องดื่ม
32. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
33. 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
			
สำ�หรับพยาบาล

34. 51105
35. 51207
36. 51208
37. 51309
38. 52310
39. 54113
40. 55307
			
41. 55311
42. 55316
43. 55319
44. 71114
45. 71215
46. 71304
47. 71332
48. 93446
49. 93447
50. 96401
51. 96408
52. 96413
53. 96414
54. 97315
			
55. 97316
			
56. 97403
57. 97404
58. 97405
			
59. 97406
60. 97425
			
61. 97427
62. 99311
			
63. 99412
64. 99413

การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พน้ื ลึก การพิมพ์พน้ื ฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ต
า
ญ
ุ
น
ย
ี
่อน ียนเร รี

ไมห้ลงทะเบิชาเลือกเส
ใ

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

เป

ว
ด
ุ
็นช

234 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร
					
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
93434
การบริหาร		
93345 การปรับปรุงพันธุ์และ
93448
			 การสืบพันธุ์สัตว์		
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93460
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 		
				
93461
					

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว์

14 ชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93462 การจัดการการผลิตสุกร
เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
และสัตว์ปีก
ประสบการณ์วิชาชีพ
93463 การจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการผลิตสัตว์		
เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การผลิตสัตว์*
ธุรกิจการเกษตร
การจัดการผลผลิตและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์

หมายเหตุ * ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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- และเลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91312 การจัดการระบบการเกษตร
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
			 เชิงบูรณาการ 		
และพืชอาหารสัตว์
				
93464 การจัดการผลิตสัตว์ทางเลือก

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือปริญญาตรีทางด้านการเกษตร หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

10 ชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461
เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93462
การจัดการการผลิตสัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
93463
การผลิตสัตว์*		

การจัดการผลผลิตและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอื้อง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด			

		

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
90201 การจัดการฟาร์ม
93434
93345 การปรับปรุงพันธุ์และ
			 การสืบพันธุ์สัตว์
93448
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93460
					

1 ชุดวิชา
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93434
90305 การผลิตสัตว์
93345 การปรับปรุงพันธุ์และ
93448
			 การสืบพันธุ์สัตว์
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93460
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 		
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91312 การจัดการระบบการเกษตร
93456
			 เชิงบูรณาการ 		
				
93464

1 ชุดวิชา
13 ชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461
เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93462
การจัดการการผลิตสัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
93463
การผลิตสัตว์*		
การจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์
การจัดการผลิตสัตว์ทางเลือก

การจัดการผลผลิตและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอื้อง

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
			

หมายเหตุ * ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
		 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม (90534)

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 257
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 264

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาทางวนศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
		 หรือเทียบเท่า หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือ
		 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านเกษตรกรรม หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์ หรือ

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 คุณสมบัติการสมัคร

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 239 - 241

คุณสมบัติของผู้สมัคร
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แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
		 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม (90534)
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 239 - 241
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 257

คุณสมบัติการสมัคร ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 264

คุณสมบัติของผู้สมัคร
10.
			
11.
12.
			
			

สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า
หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
			
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
- บังคับ  13  ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
90406 ดิน น้ำ� และปุ๋ย
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้
91427 การป่าไม้ชุมชน
เพื่อสิ่งแวดล้อม
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้*
91326 วนศาสตร์เกษตร			

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว์

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

หมายเหตุ * ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งกิจกรรม
		 การฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำ�และส่งกลับมาตามกำ�หนดการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร
		
		
เกษตรและสิ่งแวดล้อม

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
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- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
		
			

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรืออนุปริญญาทางวนศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านเกษตรกรรม หรือปริญญาตรีทางวนศาสตร์
หรือทางเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  9  ชุดวิชา
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
91326 วนศาสตร์เกษตร
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
91427 การป่าไม้ชุมชน
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้*
			

- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
เพื่อสิ่งแวดล้อม
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ * ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งกิจกรรม
		 การฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำ�และส่งกลับมาตามกำ�หนดการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้*
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
91467 ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
หมายเหตุ * ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งกิจกรรม
		 การฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำ�และส่งกลับมาตามกำ�หนดการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
- บังคับ  12  ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
91326 วนศาสตร์เกษตร
90305 การผลิตสัตว์
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
90406 ดิน น้ำ� และปุ๋ย
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ
91427 การป่าไม้ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
					
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
						
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
เพื่อสิ่งแวดล้อม
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

242 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:   
ชื่อปริญญา:     

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติการสมัคร ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
		 วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 244 - 247
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 258 - 259
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 265 - 266

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท
		 วิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท
		 วิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชา
		 เกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
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แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
		 วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
				
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 244 - 247
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 258 - 259
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 265 - 266

คุณสมบัติของผู้สมัคร
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ
หรือพาณิชยศาสตร์ หรือ
10. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
			 ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บัญชี การเงินและ
			 การธนาคาร หรือ
11. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
			 ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 คุณสมบัติการสมัคร
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
		
		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร
			
เกษตรและสิ่งแวดล้อม

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
90303 พืชเศรษฐกิจ			
90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
- บังคับ  13  ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
94431
			 การบริหาร		
ธุรกิจการเกษตร		
30206 กฎหมายธุรกิจและ
94330 การจัดการผลิตผลและ
94432
			 การภาษีอากร 1		
การแปรรูปผลิตผลเกษตร		
30208 การบัญชีการเงินและ
94360 การจัดการการปฏิบัติการ
94433
			 การบัญชีเพื่อการจัดการ		
และทรัพยากรมนุษย์		
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น		
ในธุรกิจการเกษตร
94461
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร			
94462

การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร
สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
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- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ยกเว้น  ชดุ วิชาทีส่ าขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชือ่ ชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือปริญญาตรีทางการเกษตร
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

10 ชุดวิชา
94360 การจัดการการปฏิบัติการ
และทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
94431 การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร
94432 สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร

94433 ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30206 กฎหมายธุรกิจและ
		 การภาษีอากร 1
30208 การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

1 ชุดวิชา
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรีทางด้าน
บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
94329
			 และสหกรณ์
90201 การจัดการฟาร์ม
94360
90303 พืชเศรษฐกิจ		
90305 การผลิตสัตว์
				
94431
					

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร
การจัดการการปฏิบัติการ
และทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร

94432 สารสนเทศและการวิจัย		
ทางธุรกิจการเกษตร
94433 ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

4. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บัญชี การเงินและการธนาคาร
หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30206 กฎหมายธุรกิจและ
90305
การภาษีอากร 1
94329
30208 การบัญชีการเงินและ
			 การบัญชีเพื่อการจัดการ
94360
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร		
			 และสหกรณ์		
90201 การจัดการฟาร์ม
94431
90303 พืชเศรษฐกิจ		

1 ชุดวิชา
13 ชุดวิชา
การผลิตสัตว์
94432
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร
94433
การจัดการการปฏิบัติการ		
และทรัพยากรมนุษย์ใน
94461
ธุรกิจการเกษตร
94462
การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
Bachelor of Business Administration Program in Cooperatives
ชื่อปริญญา:       บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
                           Bachelor of Business Administration (Cooperatives)
                           บธ.บ. (สหกรณ์)
B.B.A. (Cooperatives)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติการสมัคร ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 250 - 253
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 259 - 260
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 266 - 267

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิด
		 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร
		 วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 249

แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)
				
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 250 - 253
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 259 - 260
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 266 - 267

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7.
		
		
		
		
		
8.

สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ หรือ
สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 คุณสมบัติการสมัคร
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
8 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
60120
การบริหาร
92117
30210 การจัดการการผลิตและ
			 ดำ�เนินงานและหลักการตลาด 92220
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพื่อการจัดการ
92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
ธุรกิจสหกรณ์

8 ชุดวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สหกรณ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
กฎหมายสหกรณ์และ
กระบวนการทางการเมือง

10151 ไทยศึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
92222 การบัญชี การเงินและ
การภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสหกรณ์

8 ชุดวิชา
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
92425 ประสบการณ์วิชาชีพ
การสหกรณ์
บริหารธุรกิจสหกรณ์
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
94431 การจัดการการตลาด
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
สินค้าเกษตร
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 ชุดวิชา
เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
การสหกรณ์

5 ชุดวิชา
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วิชาชีพ
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 		
บริหารธุรกิจสหกรณ์

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
30210 การจัดการการผลิตและ
92220 กฎหมายสหกรณ์และ
92222 การบัญชี การเงินและ
			 ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
กระบวนการทางการเมือง		
การภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
92117 สหกรณ์กับการพัฒนา								
			 เศรษฐกิจและสังคม
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ที่ไม่ใช่
สาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
30210 การจัดการการผลิตและ
92220 กฎหมายสหกรณ์และ
92222 การบัญชี การเงินและ
			 ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
กระบวนการทางการเมือง		
การภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
92117 สหกรณ์กับการพัฒนา								
			 เศรษฐกิจและสังคม
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
			 ธุรกิจสหกรณ์

6 ชุดวิชา
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
92425 ประสบการณ์วิชาชีพ
การสหกรณ์ 		
บริหารธุรกิจสหกรณ์
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 253

4. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
30210 การจัดการการผลิตและ
92220 กฎหมายสหกรณ์และ
92222 การบัญชี การเงินและ
			 ดำ�เนินงานและหลักการตลาด		
กระบวนการทางการเมือง		
การภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
92117 สหกรณ์กับการพัฒนา								
			 เศรษฐกิจและสังคม
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
ธุรกิจสหกรณ์

6 ชุดวิชา
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
การสหกรณ์
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจสหกรณ์ 		

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
เกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90201 การจัดการฟาร์ม
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
900
800
900

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
สำ�หรับเกษตรกร

700
900
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
90201
91349
91350
		

การจัดการฟาร์ม
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
สำ�หรับเกษตรกร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

91311
91349
91350
		

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90204 พืน้ ฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

900
1,000
2,810

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 บ่าย

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ปริญญาตรีทางด้านการเกษตร หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
1,100

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
10152 ไทยกับสังคมโลก
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

700
700
1,000

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ปริญญาตรีทางด้านการเกษตร หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
700
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

90201 การจัดการฟาร์ม
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

800
700
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

264 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบ

900
800

เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

800
800

เสาร์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรืออนุปริญญาทางวนศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านเกษตรกรรม
หรือปริญญาตรีทางวนศาสตร์ หรือทางเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

91326 วนศาสตร์เกษตร
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91458 การจัดการสิง่ แวดล้อมป่าไม้

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
700
800
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 265

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10152 ไทยกับสังคมโลก
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

700
700
1,000

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ปริญญาตรีทางการเกษตร
ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและ
การธนาคาร หรือปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์

10151
90201
94360
		

ไทยศึกษา
การจัดการฟาร์ม
การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร

800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

266 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) (ต่อ)
4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ ไม่ใช่
ทางการเกษตร บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ ไม่ใช่
ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
800

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์์ 90

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92222 การบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์

900
800
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 267

แขนงวิชาสหกรณ์ (90614) (ต่อ)

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92222 การบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์

900
800
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92222 การบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์

800
800
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 เช้า

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 90 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

268 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ ให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ยกระดับ
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลทีส่ นใจทัว่ ไปให้มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
และความรูค้ วามสามารถทีส่ งู ขึน้ ถึงระดับปริญญาตรี อีกทัง้ ยังสามารถนำ�ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
ไปพัฒนาตนเอง ตลอดจนงานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
3 วิชาเอก คือ
- วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำ�ความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถนำ�ความรู้ ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและสามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
(96124)

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 291 - 292
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 296 - 297

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ
		 1.1 เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
			 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
		 2.1 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
			 อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา
			 ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
		 2.2 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
			 ไม่ต่ำ�กว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
		 หรือ
		 2.3 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
			 อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
			 รับรอง หรือ
		 2.4 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
			 หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
		 2.5 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
			 เทียบเท่า หรือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 คุณสมบัติการสมัคร

ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 271 - 275

คุณสมบัติของผู้สมัคร
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แขนงวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
(96124)
				
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 271 - 275
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 291 - 292

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 296 - 297

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.6 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
			 อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
หรือ
		 2.7 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
			 อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
			 อุตสาหกรรม หรือ
		 2.8 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (96124)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

16 ชุดวิชา
เทคโนโลยีการวางแผนและ
97418
การควบคุมทางการผลิต		
ในอุตสาหกรรม
97419
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 		
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม*		
เทคโนโลยีในการออกแบบ
97420
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
ในอุตสาหกรรม*
97421
ระบบสารสนเทศและ		
ระบบอัตโนมัติทางการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
มาตรฐานการจัดการ
อุตสาหกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  12  ชุดวิชา
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ 97314
		 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์สำ�หรับ		
			 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
		
			 ในอุตสาหกรรม
97316
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
กระบวนการผลิตและ		
			 เทคนิคการผลิต
97317
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

- และเลือก 4 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชุดวิชาใดกลุ่มชุดวิชาหนึ่ง หรือถ้าไม่เน้นเฉพาะกลุ่ม สามารถเลือกชุดวิชาคละกัน
		 ได้ ในกลุ่มชุดวิชาที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป
97422 การศึกษาความเป็นไปได้
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา
และการวิเคราะห์แนวโน้ม
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
อุตสาหกรรม*		
				
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป**
97326 อุตสาหกรรมอาหารและ
97428 การจัดการอุตสาหกรรม
97430 การจัดการธุรกิจ
เกษตรแปรรูปเบื้องต้น
อาหารและเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
97427 การแปรรูปอาหารและ
97429 การประกันคุณภาพและการพัฒนา
เกษตรแปรรูป*
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
97407 การจัดการทางการผลิตและ
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 		
และบรรจุภัณฑ์*		
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์* 97406 เทคนิคหลังพิมพ์*
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณ
ั ฑ์*
กลุ่มการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32401 การวางแผนและ
การบริหาร
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ควบคุมงานบริหาร
30211 องค์การและการจัดการ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96405 ระบบสนับสนุนการ
96411 ระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัดสินใจทางธุรกิจ
การจัดการความรู้
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96412 การบริหารโครงการ
			 กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96404 การตรวจสอบระบบงาน 		
การบัญชีการเงินและการบัญชี
คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
เพื่อการจัดการ
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** ยังไม่เปิดสอน
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2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ทางด้านอุตสาหกรรม
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
			
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ 97314
		 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์สำ�หรับ		
			 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
		
			 ในอุตสาหกรรม
97316
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
กระบวนการผลิตและ		
			 เทคนิคการผลิต
97317
			
		
			
		

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
มาตรฐานการจัดการ
อุตสาหกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

12 ชุดวิชา
เทคโนโลยีการวางแผนและ
97418
การควบคุมทางการผลิต		
ในอุตสาหกรรม
97419
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 		
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม*		
เทคโนโลยีในการออกแบบ
97420
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
ในอุตสาหกรรม*
97421
ระบบสารสนเทศและ		
ระบบอัตโนมัติทางการ
ผลิตในอุตสาหกรรม
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
- บังคับ  12  ชุดวิชา
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
		 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การควบคุมทางการผลิต		
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์สำ�หรับ		
ในอุตสาหกรรม
97419 มาตรฐานการจัดการ
			 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 		
อุตสาหกรรมและ
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
		
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม*		
มาตรฐานอุตสาหกรรม
			 ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและ		
ในอุตสาหกรรม*
97421 ประสบการณ์วิชาชีพ
			 เทคนิคการผลิต
97317 ระบบสารสนเทศและ		
เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
			
		
ระบบอัตโนมัติทางการ
			
		
ผลิตในอุตสาหกรรม
- และเลือก 3 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชุดวิชาใดกลุ่มชุดวิชาหนึ่ง หรือถ้าไม่เน้นเฉพาะกลุ่ม สามารถเลือกชุดวิชาคละกัน
		 ได้ ในกลุ่มชุดวิชาที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และ 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา
การวิเคราะห์แนวโน้ม 		
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
		
ทางเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ		
อุตสาหกรรม*
					
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
			
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป*
97326 อุตสาหกรรมอาหารและ
97428 การจัดการอุตสาหกรรม
97430
เกษตรแปรรูปเบื้องต้น
อาหารและเกษตรแปรรูป
97427 การแปรรูปอาหารและ
97429 การประกันคุณภาพและการพัฒนา
เกษตรแปรรูป**
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
97407
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 		
และบรรจุภัณฑ์**		
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์**
97410
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์** 97406 เทคนิคหลังพิมพ์**
กลุ่มการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32401
การบริหาร
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
30211 องค์การและการจัดการ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96405 ระบบสนับสนุนการ
96411
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัดสินใจทางธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96412
			 กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
96404 การตรวจสอบระบบงาน 		
การบัญชีการเงินและการบัญชี
คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
เพื่อการจัดการ

การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การวางแผนและ
ควบคุมงานบริหาร

ระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
การบริหารโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

หมายเหตุ * ยังไม่เปิดสอน
** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

การจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 Bachelor of Science Program in Industrial Technology
ชื่อปริญญา:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)

คุณสมบัติการสมัคร

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
		 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1. คุณสมบัติเฉพาะ
(96134)
		 1.1 เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
			 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
		 2.1 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
			 ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จ
			 การศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
		 2.2 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
			 ไม่ต่ำ�กว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
			 หรือ
		 2.3 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
			 อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
			 รับรอง หรือ
		 2.4 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 277 - 278
			 หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 292
		 2.5 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 297
			 เทียบเท่า
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (96134)
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
				
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณ
ั ฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน
อุตสาหกรรม
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกระบวน
การผลิตและเทคนิคการผลิต
เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
- บังคับ  12  ชุดวิชา
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์* 97407
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์		
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ 		
และบรรจุภัณฑ์
97410
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97431
			 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97406 เทคนิคหลังพิมพ์*
97432
							
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
97212
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ 		
การบัญชีการเงินและการบัญชี 97213
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 		
เพื่อการจัดการ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96411 ระบบสารสนเทศและ
97314
			 และการควบคุมภายใน		
การจัดการความรู้		
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 96412 การบริหารโครงการ		
			 ทางธุรกิจ		
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

278 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

97315
			
97316
			
			

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม*		
และมาตรฐานอุตสาหกรรม		
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม*

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร:
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication
Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
B.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติการสมัคร
แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 คุณสมบัติการสมัคร

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือผ่านการอบรม
(96314)
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
  
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 และเป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร (96324)
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สาร หรือมีประสบการณ์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334)
		 ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา
		 ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือผ่าน
		 การอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
		 รับรอง และเป็นผ้ปู ระกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 281 - 290
หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 292 - 295
		 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า		
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 297 - 300 		 อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
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แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
(96314)
หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
  
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สาร ไฟฟ้า
และการสื่อสาร (96324)
		 อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334)
				
(ต่อ)
ดูโครงสร้างหลักสูตรหน้า 281 - 290
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น หน้า 292 - 295

คุณสมบัติการสมัคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย หน้า 297 - 300
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96314)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

16 ชุดวิชา
การบริหารโครงการด้าน
99402
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
การออกแบบและพัฒนาเว็บ* 99409
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*		
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 97420
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
การบัญชีการเงินและการบัญชี 99311
เพื่อการจัดการ 		

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์*

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  10  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
96412
			 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96413
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล* 96414
96411 ระบบสารสนเทศและ
99201
			 การจัดการความรู้ 		
- และเลือก  6 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96410
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
			 และการควบคุมภายใน 		
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ชุดวิชา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201
			 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 			
99409
							
- และเลือก  6 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 97420
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
การบัญชีการเงินและการบัญชี 99311
			 และการควบคุมภายใน 		
เพื่อการจัดการ 		

วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ ไม่ใช่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
- บังคับ  8  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96411 ระบบสารสนเทศและ
99402
		 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
การจัดการความรู้ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99409
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล* 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
				
สารสนเทศและการสื่อสาร
- และเลือก  6  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
96412
		 ธุรกิจด้านพณิชยกรรม
		
ทางธุรกิจ
		
96404 การตรวจสอบระบบงาน
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
97420
		 คอมพิวเตอร์และการควบคุม 		
การบัญชีการเงินและการบัญชี
ภายใน 		
เพื่อการจัดการ
99311
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (96324)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  10  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96412
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96413
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล* 96414
96411 ระบบสารสนเทศและ
99201
			 การจัดการความรู้ 		
- และเลือก  6  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ		
			 และการประยุกต์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

16 ชุดวิชา
การบริหารโครงการ
99402
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
การออกแบบและพัฒนาเว็บ* 99409
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*		
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบริหารความมัน่ คงปลอดภัย
การจัดการและการออกแบบ		
สารสนเทศ
ระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288

2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ชุดวิชา

วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร*
การบริหารความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ
หลักการและการบริหารเครือข่าย*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201
			 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ			
99409
							
- และเลือก  6  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบ		
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 		
ระบบโทรคมนาคม
99412
			 และการประยุกต์

286 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ ไม่ใช่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96411
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96414
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล* 99201
					
- และเลือก  6  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96412 การบริหารโครงการด้าน
99301
			 เทคโนโลยีสารสนเทศ		
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410
					

14 ชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและ
99402
การจัดการความรู้		
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99409
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 99411 การบริหารความมัน่ คงปลอดภัย
และการประยุกต์		
สารสนเทศ
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334)
1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

16 ชุดวิชา
การบริหารโครงการด้าน
99402
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
การออกแบบและพัฒนาเว็บ* 99409
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*		
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สถาปัตยกรรมและระบบ
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปฏิบัติการ
99415 วิศวกรรมซอฟแวร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง*

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  10  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96412
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96413
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล* 96414
96411 ระบบสารสนเทศและ
99201
			 การจัดการความรู้		
- และเลือก  6 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
3. 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
4. 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
5. 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
7. 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
8. 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
9. 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
10. 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
11. 14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ
12. 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
13. 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14. 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
15. 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
			
อย่างมีประสิทธิผล
16. 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
17. 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
18. 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
19. 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
20. 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
21. 16445 การจัดและการผลิตรายการ
			
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
22. 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
23. 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
24. 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
25. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
26. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
27. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
28. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
29. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
			
เพื่อการศึกษา
30. 32447 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และ
			
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
31. 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
			
และเครื่องดื่ม
32. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
33. 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
			
สำ�หรับพยาบาล
			

34. 51105
35. 51207
36. 51208
37. 51309
38. 52310
39. 54113
40. 55307
			
41. 55311
42. 55316
43. 55319
44. 71114
45. 71215
46. 71304
47. 71332
48. 91458
49. 93256
50. 93446
51. 93447
52. 93455
53. 96401
54. 97403
55. 97404
56. 97405
			
57. 97406
58. 97315
			
59. 97316
			
60. 97425
			
61. 97427
62. 99311
			
63. 99412
64. 99413

การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พน้ื ลึก การพิมพ์พน้ื ฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การวิจัยและการสัมมนาเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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2. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ชุดวิชา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 			
99409
							
- และเลือก  6  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมและระบบ
99414
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
ปฏิบัติการ
99415
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน้ั สูง*

วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมซอฟแวร์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288 1
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3. สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ ไม่ใช่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96411
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96414
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล* 99201
					
- และเลือก  6  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413

14 ชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและ
99402
การจัดการความรู้		
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99409
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สถาปัตยกรรมและระบบ
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปฏิบตั กิ าร
99415 วิศวกรรมซอฟแวร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง*

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชา หน้า 288

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

296 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับผู้สมัคร

ภาคปลาย/2555

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (96124)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

800
800
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

2)   สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
ชุดวิชา
96101
96102
97213
		

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
ชุดวิชา
96101
96102
97213
		

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (96124) (ต่อ)
4) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
96101
96102
97213
		

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
900

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (96134)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97103 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
900
700

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96314)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

800
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

หมายเหตุ * ผูส้ มัครสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ และเป็นชุดวิชาใน
		 ระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นชุดวิชาทีร่ ะบุไว้ ในหน้า 288 ทัง้ นีข้ อให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยเพือ่ ป้องกัน
		 มิให้ชุดวิชาที่เลือกมีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า
		 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา*

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

298 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96314) (ต่อ)
2)   สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ ปวท. หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

800
700
1,000

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3)   สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ ปวท. หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (96324)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา*

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

หมายเหตุ * ผูส้ มัครสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ และเป็นชุดวิชาใน
		 ระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นชุดวิชาทีร่ ะบุไว้ ในหน้า 288 ทัง้ นีข้ อให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยเพือ่ ป้องกัน
		 มิให้ชุดวิชาที่เลือกมีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า
		 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 299

วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (96324) (ต่อ)
2)   สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ ปวท. หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3)   สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ ปวท. หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334)
1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

800
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์

27 เม.ย. 2556 เช้า
28 เม.ย. 2556 เช้า

หมายเหตุ * ผูส้ มัครสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ และเป็นชุดวิชาใน
		 ระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นชุดวิชาทีร่ ะบุไว้ ในหน้า 288 ทัง้ นีข้ อให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยเพือ่ ป้องกัน
		 มิให้ชุดวิชาที่เลือกมีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า
		 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา*

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
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วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334) (ต่อ)
2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ ปวท. หรือปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99312 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

800
700
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 บ่าย
27 เม.ย. 2556 เช้า

3) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือ ปวท. หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96

10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
800
800
700

วัน/เวลาสอบ
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

28 เม.ย. 2556 บ่าย
28 เม.ย. 2556 เช้า
27 เม.ย. 2556 บ่าย
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 การเลือกสนามสอบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำ�นวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดสอบ โดยการจัดสถานที่
สอบที่เรียกว่า “สนามสอบ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบางจังหวัดมีสนามสอบระดับอำ�เภอให้นักศึกษาใช้เป็น
สถานที่สอบ
เพือ่ ประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงให้นกั ศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน เพือ่ เป็นแนวทางในการ
กำ�หนดสนามสอบโดยให้ผู้สมัครดำ�เนินการดังนี้
1. กรณีผสู้ มัครต้องการเลือกสนามสอบให้ท�ำ เครือ่ งหมาย ✕ ในช่อง ❑ 1 ในข้อ 21 ในใบสมัครและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) พร้อมทั้งกรอกชื่อโรงเรียน จังหวัด รหัสสนามสอบให้ครบถ้วน รายละเอียด
ชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบในระเบียบการสมัครฯ หน้า 303 - 304 มหาวิทยาลัยจะจัดสอบ
ตามที่นักศึกษาระบุไว้ ยกเว้น สนามสอบที่นักศึกษาระบุไว้ ไม่สามารถจัดสอบให้ ได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
จัดสอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้มากที่สุด
2. กรณีผู้สมัครไม่ระบุสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้ที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ในข้อ 11 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ให้มากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการจัดสนามสอบ
3. การสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาสนามสอบจะมีจ�ำ นวนลดลง ในทางปฏิบตั มิ หาวิทยาลัยจะเปิด
สนามสอบที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาประจำ�จังหวัดและสนามสอบประจำ�อำ�เภอบางแห่ง สำ�หรับสนามสอบใน
เขตกรุงเทพมหานครจะเปิดสนามสอบ จำ�นวน 20 สนามสอบ

21. สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ
❑ 1. จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน . ......................................... จังหวัด................................... รหัสสนามสอบ  
❑ 2. จัดสอบตามที่อยู่ในข้อ 11
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ
รหัส
สนามสอบ
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
10002
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
10003
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
10004
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
10005
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
10006
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
10007
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
10008
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
10009
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
10010
โรงเรียนทวีธาภิเศก
10011
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
10012
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
10013
โรงเรียนบางกะปิ
10014
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
10015
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
10016
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
10017
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ�เพ็ญ
10018
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
10019
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
10020
โรงเรียนแจงร้อน
10021
โรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร
10024
โรงเรียนวัดราชโอรส
10025
โรงเรียนศรีพฤฒา
10026
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา (กรุงเทพ) 10027
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคม 10028
กาญจนบุรี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
71000
กาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
46000
กระบี่
โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกูล
81000
กำ�แพงเพชร
โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทยาคม
62000
ขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
40000
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
40120
โรงเรียนชุมแพศึกษา
40130
จังหวัด

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา

ชื่อสนามสอบ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

22000
24000

จังหวัด

ชื่อสนามสอบ

ชลบุรี

โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
ชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย
เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ตราด
โรงเรียนตราษตระการคุณ
ตาก
โรงเรียนตากพิยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนอุ้งผางวิทยาคม
นครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
นครปฐม
ม.ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
โรงเรียนราชินีบูรณะ
นครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนบัวใหญ่
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนปากเกร็ด
นราธิวาส
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
น่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนปัว

รหัส
สนามสอบ
20001
20002
20004
17000
36000
86000
57000
50001
50002
50003
50170
92000
23000
63000
63110
63170
26000
73001
73002
48000
30001
30002
30120
30140
80000
80110
60000
11001
11002
11003
11006
96000
96001
55000
55120
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จังหวัด
บึงกาฬ
บุรีรัมย์

ชื่อสนามสอบ

โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนนางรอง
ปทุมธานี
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนคณะราษฎร์บำ�รุงปทุมธานี
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำ�รุง”
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนหัวหิน
ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง
ปัตตานี
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พังงา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พัทลุง
โรงเรียนพัทลุง
พิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
พิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
เพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
แพร่
โรงเรียนพิริยาลัย
ภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มหาสารคาม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ยะลา
โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน
ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
ราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
					

รหัส
สนามสอบ
38000
31000
31110
12001
12002
12003
12004
77000
77110
25000
94000
13001
13002
56000
82000
93000
66000
65000
76000
67000
67160
54000
83000
44000
49000
58000
58110
35000
95000
95110
45000
45130
85000
21001
21002
70000
15000

จังหวัด
ลำ�ปาง
ลำ�พูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร

สงขลา

สตูล
สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู
อ่างทอง
อำ�นาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

ชื่อสนามสอบ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนมัธยมด่านสำ�โรง
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอ่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนเดชอุดม

รหัส
สนามสอบ
52000
51000
42000
33000
33110
47000
47110
90111
90112
90160
91000
01001
01002
01003
01004
75000
74001
74002
27000
18000
16000
64000
72000
84000
84140
32000
43000
39000
14000
37000
41000
41110
53000
61000
34000
34160
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 สาขาและรหัสสาขาธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีโครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ในการ
ลงทะเบียนเรียน โดยจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาในรูปแบบบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาร่วมกับบัตร ATM เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ ในการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ หรือผ่านตู้ ATM นอกเหนือจากใช้สอบถาม
ด้านบัญชีหรือเบิกถอนเงินของธนาคาร โดยนักศึกษาจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากในวันที่ไปขอรับบัตรประจำ�ตัว
นักศึกษา ณ สาขาของธนาคาร ดังนัน้ นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษารูปแบบ
บัตร ATM ให้นกั ศึกษาระบุสาขาและรหัสสาขาของธนาคารทีต่ อ้ งการไปรับบัตรลงในใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็น
นักศึกษา (มสธ.1) รายละเอียดสาขาและรหัสสาขาธนาคารในหน้าถัดไป
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สาขาและรหัสสาขา ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

			
รหัส
ไปรษณีย์
10002
10100

10110

10120

สาขา
กรุงเทพฯ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ย)
กรุงเกษม
ตลาดน้อย
ท่าน้ำ�ราชวงศ์
โบ๊เบ๊ (ย)
เยาวราช
ราชวงศ์
โรงพยาบาลกลาง
วรจักร
สวนมะลิ
สะพานขาว
สำ�เพ็ง
สี่แยกราชวงศ์
กรมศุลกากร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ย)
ถนนพระราม 4
ทองหล่อ
พระโขนง
ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ (เอกมัย)
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำ�นักนานาเหนือ
สุขุมวิท 22 (ย)
สุขุมวิท 49
สุขุมวิท 71
อโศก
อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ (อโศก) (ย)
อาคารเสริมมิตร
เอ็กเชน ทาวเวอร์ (สี่แยกอโศก) (ย)
เอกมัย
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี (ย)
เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3
เซ็นทรัลพระราม 3 (ยบ)
ถนนจันทน์
ถนนนางลิ้นจี่
ถนนสาทร

รหัส
สาขา
093
032
154
005
967
001
043
841
051
153
021
003
004
181
384
192
187
161
970
009
000
852
048
077
015
1000
085
081
053
492
186
768
036
260
170

รหัส
ไปรษณีย์
10120

10140
10150

10160

10170
10200

10210

สาขา
กรุงเทพฯ (ต่อ)
พระราม 3 ซอย 7
ยานนาวา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ย)
สวนพลู (ย)
สาธุประดิษฐ์
คาร์ฟูร์ บางปะกอก
ถนนพระราม 2
ถนนสุขสวัสดิ์
ธนบุรี - ปากท่อ
บางขุนเทียน
บางบอน
คาร์ฟูร์ เพชรเกษม (ย)
เดอะมอลล์ บางแค (ย)
ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)
เทสโก้โลตัส บางแค
เพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ)
เพชรเกษม 39
เพชรเกษม 65/1 (บางแคเหนือ)
เพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)
เพชรเกษม 81
เพชรเกษม 84 (บางแค)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
ถนนเฟื่องนคร
ถนนมหาไชย
ถนนวิสุทธิกษัตริย์
ท่าเตียน
เทเวศน์
บางลำ�พู
ปากคลองตลาด
ราชดำ�เนิน
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ย)
สามยอด
สี่แยกพระยาศรี
การประปานครหลวง (ย)

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80

รหัส
สาขา
396
010
951
182
083
1005
173
029
063
054
075
966
598
479
1009
025
183
169
191
596
040
780
027
159
158
006
026
070
167
160
018
088
002
045
080
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพฯ (ต่อ)
10210

10220

10230

10240

10250

แจ้งวัฒนะ
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ย)
ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) (ย)
ไปรษณีย์ ไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
(อาคาร บี)
สรงประภา (ย)
ไอที สแควร์ (ย)
ตลาดยิ่งเจริญ (ย)
ตลาดวงศกร (ย)
ถนนวัชรพล (ย)
ปตท.รามอินทรา กม.3 (ยพ)
รามอินทรา กม.2
สะพานใหม่
หลักสี่
โชคชัย 4 ซอย 22
ถนนนวมินทร์ 161 (สหฟาร์ม) (ย)
แฟชั่นไอส์แลนด์ (ย)
รามอินทรา กม.4
รามอินทรา กม.10
ลาดปลาเค้า 41
การเคหะแห่งชาติ
เซ็นทรัล เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ หัวหมาก (ยบ)
เดอะมอลล์ บางกะปิ (ยบ)
ถนนนวมินทร์
ถนนสุขาภิบาล 3
ถนนแฮปปี้แลนด์
เมเจอร์ ฮอลลีวูด รามคำ�แหง (ย)
รามคำ�แหง 65 (อาคารเอฟบีที) (ย)
ลาดพร้าว 130/1
ศรีนครินทร์
สุขาภิบาล 2
เอ็น มาร์ค พลาซ่า (ย)
ถนนรามคำ�แหง 2 (บางนา - ตราด) (ยพ)
พัฒนาการ 17
พัฒนาการ 65

096
378
066
1012
975
955
198
478
976
567
499
793
060
065
466
084
575
488
174
074
199
095
800
762
057
195
185
483
569
256
061
197
570
699
064
188

10250

10260

10300

10310

10320
10330

10400

สาขา

รหัส
สาขา

กรุงเทพฯ (ต่อ)
ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์
สุขุมวิท 77 (ย)
สุขุมวิท 93
อ่อนนุช
เซ็นทรัลบางนา
ถนนสรรพาวุธ
เทสโก้โลตัส แอท พาร์ค (สุขุมวิท 101/1)
บางจาก
ศรีนครินทร์ กม.9
อุดมสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
ทำ�เนียบรัฐบาล (ย)
รัฐสภา (ย)
ราชวัตร (ย)
ศรีย่าน
ไฮมอลล์ บางกระบือ (ย)
ดินแดง
ถนนพระราม 9 ซอย 13
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประชาอุทิศ
ลาดพร้าว 102
ลาดพร้าว 71 (ยพ)
ตลาดห้วยขวาง
การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ปทุมวัน
มหานาค
มาบุญครองเซ็นเตอร์ (ยพ)
สยามสแควร์
สะพานกษัตริย์ศึก
สามย่าน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ (ยพ)
กรมสรรพากร (ย)
กระทรวงการคลัง (ย)
กระทรวงแรงงาน (ย)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ย)
ซอยอารีย์
เซ็นจูรี่ (ย)

597
258
047
062
086
180
840
017
177
259
059
067
089
473
012
571
178
076
041
094
189
760
033
092
008
156
698
052
049
162
691
184
068
383
387
172
481

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80
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รหัส
ไปรษณีย์
10400

10500

10510

10520

10530
10600

สาขา
กรุงเทพฯ (ต่อ)
ถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) (ย)
ถนนศรีอยุธยา
ถนนอโศก - ดินแดง
ประดิพัทธ์ 13
ประดิพัทธ์ 16
ประตูน้ำ�
ประตูน้ำ�เซ็นเตอร์ (ย)
ฟอร์จูน ทาวน์ (ยบ)
รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง
ราชเทวี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ยบ)
ศูนย์การค้าใบหยก (ยพ)
สุทธิสารวินิจฉัย
องค์การเภสัชกรรม (ย)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อาคารวรรณสรณ์ (ย)
อาคารเอ็กซิม (ย)
เอสพละนาด รัชดา
กสท. บางรัก
สีลม
สุรวงศ์
อาคาร บสก. (ย)
อาคารซิลลิค เฮ้าส์ (ย)
อาคารสเตททาวเวอร์ (ยบ)
ตลาดนัดจตุจักร 2 (เมืองมีน) (ย)
ถนนร่มเกล้า (หมู่บ้านปรีชา) (ย)
บางชัน
บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 (ย)
มีนบุรี
เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)
ถนนเคหะร่มเกล้า (ย)
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
หัวตะเข้ (ลาดกระบัง)
หนองจอก (ย)
จรัญสนิทวงศ์ 13
เดอะมอลล์ ท่าพระ (ยพ)

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

465
013
056
034
050
163
462
799
091
030
688
769
098
072
007
880
069
1006
971
022
023
972
968
687
877
594
024
869
261
845
458
028

10600

693
082
460
046
878

10700

10800

10900

81000

สาขา
กรุงเทพฯ (ต่อ)
ตลาดพลู
ถนนเจริญนคร
ถนนตากสิน
ท่าดินแดง
ท่าพระ
สี่แยกบ้านแขก
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า (ยบ)
บางขุนนนท์
บางพลัด
บางยี่ขัน
พรานนก
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ (ย)
สี่แยกสะพานกรุงธน
สี่แยกอรุณอัมรินทร์
เตาปูน
ถนนประชาราษฎร์
บางโพ
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ (ยบ)
การบินไทย (ย)
การปิโตรเลียม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)
เซ็นทรัล ลาดพร้าว (ย)
ประชานิเวศน์
พหลโยธิน 20
พหลโยธิน 39
ยูเนียนมอลล์ ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 33
วิภาวดี - รังสิต 5
ศาลอาญา (ย)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
(ยพ)
กระบี่
กระบี่
เทสโก้โลตัส กระบี่ (ยบ)
เหนือคลอง
อ่าวนาง (ยบ)

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80

รหัส
สาขา
155
055
014
044
038
016
031
884
058
175
090
196
864
037
157
020
176
395
193
766
079
071
073
690
097
035
039
477
011
019
860
794
812
790
817
757
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

กระบี่ (ต่อ)
81000
81110
81120
81150

อ่างนาง 2 (ย)
อ่าวลึก
คลองท่อม
เกาะลันดา (ย)

ขอนแก่น (ต่อ)
969
818
824
973

40130
40170
40210
40250

71110
71120
71150
71160
71180

กาญจนบุรี
ตลาดผาสุก กาญจนบุรี (ย)
ถนนแสงชูโต
ท่าม่วง
ท่ามะกา
ไทรโยค
บ่อพลอย
ทองผาภูมิ

713
960
354
724
714
735
743
718

กาฬสินธุ์
46000
46110
46220
62000
62120
62130
62170
40000

40110
40120

กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์พลาซ่า
กุฉินารายณ์
หนองกุงศรี
กำ�แพงเพชร
กำ�แพงเพชร
ชากังราว
คลองขลุง
ขาณุวรลักษบุรี
สลกบาตร
ลานกระบือ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ถนนกลางเมือง (ย้าย)
ถนนมะลิวัลย์
เทสโก้โลตัส ขอนแก่น (ยพ)
บิ๊กซี ขอนแก่น (ยพ)
ประตูเมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศรีจันทร์
บ้านไผ่
เมืองพล

ชุมแพ
กระนวน
หนองเรือ
อุบลรัตน์

407
415
428
434
จันทบุรี

กาญจนบุรี
71000

รหัส
สาขา

404
392
416
446
620
347
621
638
627
634
405
445
424
789
788
425
438
437
406
422

22000

22110
22140
22160
22180
22190
24000

24110
24120
24130
24150
24160
20000

จันทบุรี
ถนนตรีรัตน์
ถนนศรีรองเมือง
เทสโก้โลตัส จันทบุรี (ย)
ขลุง
โป่งน้ำ�ร้อน
นายายอาม
สอยดาว
พลิ้ว

204
242
271
484
205
239
237
252
272

ฉะเชิงเทรา
คาร์ฟูร์ ฉะเชิงเทรา (ยบ)
ฉะเชิงเทรา
ถนนพานิช
ถนนมหาจักรพรรดิ์
บางคล้า
พนมสารคาม
บางปะกง
โรงไฟฟ้าบางปะกง
บางน้ำ�เปรี้ยว
สนามชัยเขต

775
201
269
229
222
203
202
244
231
238

ชลบุรี
ชลบุรี
ถนนเจตน์จำ�นง
ถนนพระยาสัจจา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ย)
บางปลาสร้อย
บิ๊กซี ชลบุรี (ยบ)
โรงพยาบาลชลบุรี (ยบ)
โรบินสัน จันทบุรี (ยบ)
สามแยกอ่างศิลา
ห้างเฉลิมไทย (ย)

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80

207
270
464
461
228
783
772
684
376
689
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สาขา
ชุมพร (ต่อ)

ชลบุรี (ต่อ)
20110
20130
20131
20140
20150

20160
20170
20180
20190
20230
20250
20260
20280

ตลาดศรีราชา
แปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา (ยพ)
ศรีราชา
หนองมน
มหาวิทยาลัยบูรพา (ย)
พนัสนิคม
เขาตาโล (พัทยา ซอย 83)
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
บางละมุง (ตลาดนาเกลือ) (ย)
พัทยา (ถนนสุขุมวิท) (ย)
พานทอง (ย)
บ้านบึง
พลูตาหลวง
สัตหีบ
หนองใหญ่
ท่าเรือแหลมฉบัง
บ่อวิน (ถนนสาย 331) (ย)
อ่าวอุดม
นาจอมเทียน (บ้านอำ�เภอ) (ยพ)
พัทยากลาง
พัทยาใต้
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ (ย)

273
764
208
243
386
209
1008
1014
592
591
882
210
232
230
251
277
593
247
751
227
221
454

86110
86130
86190

ชัยนาท
หันคา
สรรคบุรี

106
107
124
ชัยภูมิ

36000
36110
36160
36190
36250

ชัยภูมิ
ถนนหฤทัย
ภูเขียว
บำ�เหน็จณรงค์
บ้านแท่น
หนองบัวระเหว

307
342
285
318
289
335
ชุมพร

86000

ชุมพร
โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร

803
979

หลังสวน
สวี
ปฐมพร

804
823
832
เชียงราย

57000

57100
57110
57120
57130
57140
57150
50000

ชัยนาท
17000
17130
17140

รหัส
สาขา

50100
50110
50120
50130
50150
50160
50170
50180
50200

เชียงราย
ตลาดป่าก่อ (เชียงราย)
บิ๊กซี เชียงราย (ย)
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ตลาดบ้านดู่ (เชียงราย)
แม่จัน
พาน
แม่สาย
เชียงของ
เชียงแสน

504
843
595
539
842
535
522
505
453
546

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เทสโก้โลตัส เชียงใหม่หางดง (ย)
นิ่มซิตี้เดลี่ (เชียงใหม่) (ยบ)
ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ (ยบ)
บิ๊กซี เชียงใหม่ (ยบ)
บิ๊กซี หางดง (ยบ)
ศรีนครพิงค์
สันป่าข่อย
สี่แยกหนองหอย
เซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ (ย)
ถนนช้างคลาน
สี่แยกสนามบินเชียงใหม่
ฝาง
สันป่าตอง
บ่อสร้าง
สันกำ�แพง
เทสโก้โลตัส แม่แตง (ย)
จอมทอง
เชียงดาว
แม่ริม
ถนนสุเทพ
ถนนห้วยแก้ว

520
853
771
776
786
787
296
502
548
497
533
554
532
524
553
519
876
526
516
515
521
549

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80
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รหัส
ไปรษณีย์
50200
50202
50210
50230
50290
50300
50320

สาขา
เชียงใหม่ (ต่อ)
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว (ย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ย)
พระสิงห์
หางดง
แม่โจ้
ข่วงสิงห์
ท่าแพ
ไชยปราการ

รหัส
สาขา

92110
92140
92150
92160
92170

ตรัง
ตลาดเมืองตรัง
ทับเที่ยง
ห้างสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
กันตัง
ย่านตาขาว
สิเกา
กะปาง
นาโยง

455
456
540
538
375
547
501
545
903
372
931
846
904
916
918
935
937

ตราด
23000
23110
23150
23170

206
241
245
572

ตราด
คลองใหญ่
แสนตุ้ง
เกาะช้าง (ย)

73000
73110
73120
73130
73140
73160
73170
73210

63110

ตาก
ริมปิง (ยพ)
ตลาดพาเจริญ แม่สอด (ย)
แม่สอด

603
785
965
604

นครนายก
26000
26110
73000

รหัส
สาขา

นครนายก
บ้านนา

211
212

นครปฐม
เทสโก้โลตัส นครปฐม (ยบ)
นครปฐม
บิ๊กซี นครปฐม (ย)
พระปฐมเจดีย์

753
701
390
353

พระประโทน
สี่แยกสนามจันทร์
สามพราน
เทสโก้โลตัส นครชัยศรี (ยบ)
นครชัยศรี
พุทธมณฑลสาย 5 (ย)
บางเลน
กำ�แพงแสน
อ้อมใหญ่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาลายา
เทสโก้โลตัส ศาลายา (ยบ)

740
719
734
782
733
463
702
726
741
959
459
883

นครพนม
48000
48110
48130
48170
30000

ตาก
63000

สาขา
นครปฐม (ต่อ)

ตรัง
92000

รหัส
ไปรษณีย์

30120
30130
30140
30150
30180
30190
30210
30310
30320
30370

นครพนม
เทสโก้โลตัส ธาตุพนม (ย)
นาแก
เรณูนคร

408
885
421
435

นครราชสีมา
เดอะมอลล์ นครราชสีมา (ย)
ถนนโพธิ์กลาง
ถนนมิตรภาพ
นครราชสีมา
ย่อยอัมพวัน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (ยบ)
สามแยกปักธงชัย
บัวใหญ่
ปากช่อง
สีคิ้ว
ปักธงชัย
ประทาย
โชคชัย
ด่านขุนทด
จอหอ
กลางดง
วังน้ำ�เขียว

398
323
306
301
491
337
694
374
302
303
327
304
340
344
305
341
328
339

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

นครศรีธรรมราช
80000

80110
80140
80150
80160
80180
80190
80210
80250

ตลาดหัวอิฐ
ท่าวัง
เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช (ยบ)
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ย)
โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช (ย)
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตลาดเกษตร
ทุ่งสง
เทสโก้โลตัส ทุ่งสง (ย)
ปากพนัง
ฉวาง
ท่าศาลา
ชะอวด
เชียรใหญ่
ขนอม
จันดี

816
363
779
801
833
487
389
820
815
952
802
814
828
822
826
813
835

60120
60130
60140
60150
60170
60180
60190
11000

11110
11120

11130
11140

นครสวรรค์
60000

11000

ถนนมาตุลี
ถนนสวรรค์วิถี
นครสวรรค์
ปากน้ำ�โพ
แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า (นครสวรรค์) (ยบ)
วี - สแควร์ (บิ๊กซี) นครสวรรค์ (ย)
ชุมแสง
พยุหะคีรี
ตาคลี
ลาดยาว
ปตท. เขาทอง (นครสวรรค์)
บรรพตพิสัย
ตากฟ้า

642
633
605
628
778
573
608
609
607
606
1011
631
626

นนทบุรี
กระทรวงพาณิชย์ (ย)
กระทรวงสาธารณสุข ติวานนท์ (ย)
งามวงศ์วาน

385
142
141

สาขา
นนทบุรี (ต่อ)
เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ (ยพ)
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (ย)
ติวานนท์ 3
นนทบุรี
รัตนาธิเบศร์
สวนใหญ่ (ท่าน้ำ�นนทบุรี)
สำ�นักงาน ก.พ. (ย)
บางบัวทอง
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี) (ย)
ท่าน้ำ�ปากเกร็ด (ย)
ปากเกร็ด
เมืองทองธานี
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค (ย)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย (ย)
บางกรวย
โฮมโปร ราชพฤกษ์
เซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่) (ยบ)
ตลาดกลางบางใหญ่ (ต)
ถนนกาญจนาภิเษก (บางใหญ่)

รหัส
สาขา
795
493
130
108
137
145
579
121
962
683
856
123
147
568
143
109
1003
697
758
399

นราธิวาส
96000
96110
96120
96130

นราธิวาส
ตากใบ
สุไหงโก - ลก
ตันหยงมัส

905
922
914
906
น่าน

55000

น่าน
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท (ยบ)

507
695

บุรีรัมย์
31000

31110
31120

คูเมือง
ถนนธานี
บิ๊กซี บุรีรัมย์ (ยบ)
บุรีรัมย์
นางรอง
พุทไธสง

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80

288
284
791
308
373
334
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

บุรีรัมย์ (ต่อ)
31130
31140
31150
31160

ลำ�ปลายมาศ
ประโคนชัย
สตึก
กระสัง

ปัตตานี
309
316
330
324

94000
94160

ปทุมธานี
12000
12110
12120

12130

12140
12150
12160
77000
77110
77120
77140
77150

ตลาดพูนทรัพย์
ปทุมธานี
พิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี)
บิ๊กซี รังสิตคลอง 6 (ย)
รังสิต - นครนายก คลอง 10 (ยพ)
ตลาดไท
เทสโก้โลตัส นวนคร (ยพ)
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร (ย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ย)
รังสิต - นครนายก คลอง 6 (ย)
เซียร์รังสิต (ยพ)
ตลาดสี่มุมเมือง
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รังสิต
รังสิต - นครนายก คลอง 4
ลาดหลุมแก้ว (แยกนพวงศ์ )
บิ๊กซี ลำ�ลูกกา (คลอง 5)
อำ�เภอสามโคก

1013
110
144
974
692
152
765
482
475
480
754
127
467
120
148
139
1007
134

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
หัวหิน
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ (ย)
เทสโก้โลตัส ปราณบุรี (ย)
ปราณบุรี
บางสะพาน
กุยบุรี

715
394
722
489
956
716
742
723

ปราจีนบุรี
25000
25140
25240

บิ๊กซี ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม 304 (คลองรั้ง)
กบินทร์บุรี

รหัส
สาขา

1010
213
468
233

13000

13110
13120
13130
13140
13160
13180
56000
56110
56120
56140

เจริญประดิษฐ์
บิ๊กซี ปัตตานี (ยบ)
ปัตตานี
ยะรัง

929
763
907
925

พระนครศรีอยุธยา
ตลาดหัวรอ
โรจนะ
ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค
อยุธยา
เสนา
ผักไห่
ท่าเรือ
ภาชี
บางปะอิน
บิ๊กซี อยุธยา (ย)
ประตูน้ำ�พระอินทร์

265
128
391
101
104
102
103
105
150
964
126

พะเยา
พะเยา
เชียงคำ�
เทสโก้โลตัส เชียงคำ� (ย)
ดอกคำ�ใต้
ปง

512
534
886
541
523

พังงา
82000
82110
82140
82150
93000
93120
93130
93160

พังงา
ตลาดย่านยาว
ตะกั่วป่า
โคกกลอย
คุระบุรี

809
1016
810
811
825

พัทลุง
เทสโก้โลตัส พัทลุง (ย)
พัทลุง
ปากพะยูน
เขาชัยสน
แม่ขรี

957
908
926
921
913

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สาขา
ภูเก็ต

พิจิตร
66000
66110
66120
66130
66150
66160

พิจิตร
ราษฎร์เกษมอุทิศ
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
ทับคล้อ
สากเหล็ก

610
349
611
613
625
612
636

พิษณุโลก
65000

65120
65130
65140
65150

ถนนสิงหวัฒน์
ท๊อปแลนด์ พิษณุโลก (ยบ)
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ย)
ห้าแยกโคกมะตูม
นครไทย
วังทอง
บางระกำ�
พรหมพิราม

644
767
601
857
632
630
602
624
637

83000

83110
83130
83150

44000

44110
44130
44140

เพชรบุรี
76000
76120
76130
67000

67110
67130
67140
67150
67160

731
703
717
704

พระนครคีรี
เพชรบุรี
ชะอำ�
ท่ายาง
เพชรบูรณ์
ถนนเพชรเจริญ
เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ (ย)
บิ๊กซี เพชรบูรณ์ (ย)
เพชรบูรณ์
หล่มสัก
วิเชียรบุรี
หนองไผ่
ชนแดน
บึงสามพัน

54150

บิ๊กซี แพร่ (ย)
แพร่
ลอง

49000
49110
49130

เกาะแก้ว (ภูเก็ต)
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต (ย)
ถนนเทพกระษัตรี
ถนนรัษฎา
ภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ย)
เทสโก้โลตัส ราไวย์ ภูเก็ต (ย)
จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต (ยบ)
ป่าตอง

847
494
377
819
805
388
958
685
837

มหาสารคาม
บิ๊กซี มหาสารคาม (ย)
มหาสารคาม
เสริมไทยพลาซ่า (ยบ)
ห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ย)
พยัคฆภูมิพิสัย
บรบือ
โกสุมพิสัย

954
409
774
476
423
417
410

มุกดาหาร
มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ย)
คำ�ชะอี
นิคมคำ�สร้อย

420
859
436
427

แม่ฮ่องสอน
643
963
863
614
615
629
641
623
451

แพร่
54000

498
506
513

58000
58130
58140

แม่ฮ่องสอน
ปาย
ขุนยวม

508
525
529
ยโสธร

35000
35120
35140
95000
95110

บิ๊กซี ยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
กุดชุม

865
315
325
336

ยะลา
โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา (ย)
สิโรรส
ถนนสุขยางค์
เบตง

485
932
370
912

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80

			

รหัส
สาขา
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

ยะลา (ต่อ)
95120
95130
95140

ยะหา
บันนังสตา
รามัน

933
924
920
ร้อยเอ็ด

45000

45120
45130
45210

ตลาดหายโศรก
เทสโก้โลตัส ร้อยเอ็ด (ยบ)
บึงพลาญชัย
ร้อยเอ็ด
เสลภูมิ
สุวรรณภูมิ
หนองพอก

293
792
448
411
429
414
439

ระนอง
85000

ถนนเรืองราษฎร์
ระนอง

361
806

70130
70140
70150
70180

21110
21130
21140
21150
21160
21180
21210

ท่าประดู่
เทสโก้โลตัส ระยอง (ยบ)
บิ๊กซี ระยอง (ยบ)
ระยอง
ศูนย์การค้าระยอง (ย)
แกลง
บ้านฉาง
นิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์น (ย)
มาบตาพุด
บ้านเพ
นิคมพัฒนา (ระยอง)
วังจันทร์

235
770
759
218
472
224
249
490
234
223
844
248

ราชบุรี
70000

70110
70120

ถนนไกรเพชร
ถนนคฑาธร
บิ๊กซี ราชบุรี (ยบ)
ราชบุรี
ศรีสุริยวงศ์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ย)
บ้านโป่ง
โพธาราม

356
738
761
705
736
737
706
708

ราชบุรี (ต่อ)
ดำ�เนินสะดวก
ปากท่อ
จอมบึง
สวนผึ้ง

รหัส
สาขา
707
721
744
729

ลพบุรี
15000
15110
15120
15130
15140
15150

ระยอง
21000

สาขา

15160
52000
52100
52140
52150
52160
52220
51000
51120
51130
51170

ถนนวิชาเยนทร์
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว
เทสโก้โลตัสลพบุรี อินน์ พลาซ่า (ยบ)
บ้านหมี่
โคกสำ�โรง
ลำ�นารายณ์
พัฒนานิคม
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยาเหนือ (ย)
ท่าวุ้ง
เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี
เขาพระงาม

380
111
129
752
112
114
113
149
978
146
977
135

ลำ�ปาง
เทสโก้โลตัส ลำ�ปาง (ยบ)
ประตูชัย
เขลางค์นคร
ลำ�ปาง
วังเหนือ
แม่ทะ
เถิน
แม่เมาะ

784
536
552
503
530
528
518
500

ลำ�พูน
นิคมอุตสาหกรรม ลำ�พูน
บิ๊กซี ลำ�พูน (ย)
ลำ�พูน
เทสโก้โลตัส ป่าซาง (ยบ)
บ้านโฮ่ง
แม่ทา

542
854
511
798
514
531

เลย
42000

ถนนเอื้ออารี (ย)
เลย

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ✆ 1551 หรือ 0 2208 3373 - 80
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

เลย (ต่อ)
42120

ด่านซ้าย

สตูล
433

ศรีสะเกษ
33000
33110
33120
33150

343
311
312
332
326

ถนนเทพา
ศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
อุทุมพรพิสัย
ขุนหาญ

91000
91130
10130
10270

สกลนคร
47000
47110
47160
47170
90000
90110

90120
90160
90170
90190
90230
90240
90280

รหัส
สาขา

เจริญเมือง
เนวาด้า มัลติเพล็กซ์ สกลนคร (ย)
สกลนคร
สว่างแดนดิน
พังโคน
อากาศอำ�นวย

442
858
412
440
419
444

สงขลา
กาญจนวนิช (สงขลา) (ย)
ถนนนครนอก
สงขลา
ถนนเพชรเกษม (หาดใหญ่)
นิพัทธ์อุทิศ 2
บิ๊กซี หาดใหญ่ (ย)
ปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่) (ย)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ย)
ราษฎร์ยินดี
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ห้างคาร์ฟูร์ หาดใหญ่ (ยบ)
หาดใหญ่
หาดใหญ่ใน
จังโหลน (ย)
สะเดา
นาทวี
คลองแงะ
สทิงพระ
ทุ่งลุง
ปาดังเบซาร์
สิงหนคร

868
381
901
911
915
887
879
961
930
936
686
902
368
457
369
928
866
923
938
917
927

10280

10540

10560

สตูล
ควนกาหลง

910
919

สมุทรปราการ
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
บางครุ
พระประแดง
คาร์ฟูร์ สำ�โรง (ย)
ตลาดหนามแดง
ถนนศรีสมุทร
เทพารักษ์
เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์
บิ๊กซี สมุทรปราการ (ย)
ศรีนครินทร์ กม.14
สมุทรปราการ
สำ�โรง
ถนนแพรกษา
เทสโก้โลตัส บางปู (ยบ)
บางปู
ปากน้ำ�
เทสโก้โลตัส บางพลี (ย)
บางพลี
บิ๊กซี บางพลี (ย)
เมืองใหม่บางพลี
ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ย)
ศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย
สำ�นักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ย)
อาคารปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ย)
บางบ่อ (ยพ)

225
246
216
855
397
268
226
1015
495
253
215
250
469
796
217
219
470
254
851
471
576
574
577
578
190

สมุทรสงคราม
75000

74000

แม่กลอง
สมุทรสงคราม

748
709

สมุทรสาคร
โกรกกราก (ย)
ตลาดมหาชัย

682
357
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รหัส
ไปรษณีย์
74000
74110
74120
74130

สาขา
สมุทรสาคร (ต่อ)
โพธิ์แจ้ (ยพ)
สมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
ถนนเศรษฐกิจ 1
บ้านแพ้ว
เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย)

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สระแก้ว
อรัญประเทศ
วัฒนานคร
ตาพระยา

821
712
727
696
745
732
236
214
220
240

สระบุรี
18000
18110
18140
18160
18170
18230
18240
18270

ปากเพรียว
สระบุรี
แก่งคอย
หนองแค
เสาไห้
หนองแซง
หินกอง
หน้าพระลาน
ท่าลาน

16000
16110

สิงห์บุรี
อินทร์บุรี

264
115
900
125
131
132
140
133
136
สิงห์บุรี

72110
72130
72140
72160
72170
72180

116
117

84000

84130
84140
84150
84180
84190
84220
84280
84320

สุโขทัย
64000
64110
64120
64170
64180
72000

บิ๊กซี สุโขทัย (ย)
สุโขทัย
สวรรคโลก
ศรีสำ�โรง
กงไกรลาศ
ศรีนคร
สุพรรณบุรี
ถนนพระพันวษา
ศูนย์ราชการสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

รหัส
สาขา

สุพรรณบุรี (ต่อ)

สระแก้ว
27000
27120
27160
27180

สาขา
สองพี่น้อง
สามชุก
ศรีประจันต์
อู่ทอง
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง

730
711
1004
725
739
728

สุราษฎร์ธานี
ถนนตลาดใหม่
ถนนศรีวิชัย
เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี (ยบ)
บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
พุนพิน
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (ย)
เกาะสมุย
แม่น้ำ� (ยบ)
ละไม (ยบ)
ท่าฉาง
คีรีรัฐนิคม
เวียงสระ (ย)
ดอนสัก
เกาะพะงัน
หาดริ้น (ย)
เฉวง (ย)
บิ๊กซี เกาะสมุย

362
827
720
1001
807
808
379
829
755
756
831
830
486
834
836
599
474
1002

สุรินทร์
867
616
617
618
635
622

32000
32110
32140
32180

ถนนหลักเมือง
สุรินทร์
สุรินทร์พลาซ่า (ยบ)
ศีขรภูมิ
ปราสาท
จอมพระ

382
310
797
331
329
320

หนองคาย
747
359
710

43000

ท่าเสด็จ
บิ๊กเจียง หนองคาย (ย)
หนองคาย
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รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

รหัส
สาขา

รหัส
ไปรษณีย์

สาขา

หนองคาย (ต่อ)
43110
43130
43140
43150
39000

ท่าบ่อ
เทสโก้โลตัส ท่าบ่อ (ยบ)
ศรีเชียงใหม่
บึงกาฬ
เซกา
หนองบัวลำ�ภู
หนองบัวลำ�ภู

อุตรดิตถ์
441
781
432
447
430

118
138
122
119

อ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก

53000
53110
53120
53140

41000

41160
41370

อำ�นาจเจริญ

319

อุดรธานี
เจริญศรีคอมเพล็กซ์
ตลาดหนองบัว
ถนนหมากแข้ง
ถนนอุดรดุษฎี
บิ๊กซี อุดรธานี (ย)
อุดรธานี
บ้านผือ
กุมภวาปี

443
426
450
292
950
401
431
418

297
600
510
537
517
527

อุทัยธานี
61000
61150
34000

อำ�นาจเจริญ
37000

ถนนศรีอุตรา
เทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์ (ย)
อุตรดิตถ์
น้ำ�ปาด
พิชัย
ตรอน

402

อ่างทอง
14000
14110
14120
14130

รหัส
สาขา

34110
34160
34190

34220
34230

อุทัยธานี
สว่างอารมณ์

619
639

อุบลราชธานี
ตลาด บิ๊กซี อุบลราชธานี (ยบ)
ถนนชยางกูร
ถนนสรรพสิทธิ์
ถนนอุปราช
ยิ่งเจริญ ปาร์ค (ย)
สี่แยกกิโลศูนย์
อุบลราชธานี
เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร (ย)
เดชอุดม
เทสโก้โลตัส เดชอุดม (ยบ)
บิ๊กซี วารินชำ�ราบ (ย)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารินชำ�ราบ
อุบลวัสดุ อุบลราชธานี (ย)
โขงเจียม
บุณฑริก

773
321
322
345
452
287
313
862
317
849
953
393
314
850
338
333
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ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ ใชป้ ระกอบการสมัคร
1. รหัสอาชีพ
2. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
2.1 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ
2.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง
2.3 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำ�เร็จ
		 การศึกษา
2.4 ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการสมัครเป็นนักศึกษา
ประจำ�ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการสมัครเป็นนักศึกษา
ประจำ�ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
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1. รหัสอาชีพ
ชื่ออาชีพ

รหัสอาชีพ

ไม่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน)
ชาวประมง
การป่าไม้
สถานประกอบการของรัฐ
สถานประกอบการของเอกชน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สังกัดกรมการปกครอง
ธุรกิจอาหาร
สังกัดกรมที่ดิน
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการพลเรือน
ครู - อาจารย์ (ราชการ)
ครู - อาจารย์ (เอกชน)
ตำ�รวจ
ทหาร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาเขต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
พนักงานองค์กรของรัฐ
พนักงานบริษัท
พนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคารกรุงไทยระดับ 3 หรือ 4
พนักงานสหธนาคาร
พนักงานธนาคารออมสิน
ค้าขาย
เจ้าของหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
ช่างประปา

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32

ชื่ออาชีพ
ช่างพิมพ์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเย็บผ้า
ช่างภาพ
ช่างไม้
พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)
รับจ้างทั่วไป
นิติกร
ช่างเสริมสวย
บุคลากรทางการแพทย์ (ราชการ)
บุคลากรทางการแพทย์ (เอกชน)
บริการพยาบาล (ราชการ)
บริการพยาบาล (เอกชน)
พนักงานขาย
พนักงานโรงแรม
พนักงานห้างสรรพสินค้า
มัคคุเทศก์
นักประชาสัมพันธ์
นักข่าว
สื่อสารมวลชน
นักวิชาการ
วิศวกร
นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์
นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานฝึกอบรม วิทยากร
นักร้อง
นักแสดง
สอนศาสนา

รหัสอาชีพ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
51
52
53
54
60
61
62
63
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
90
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2. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
✂

2.1 แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ

✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและทำ�เครือ่ งหมาย ✓ลงใน ❏ ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
1. คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล ❏����������������������������������������������������� ❏ จดทะเบียนผู้พิการ ❏ ไม่ได้จดทะเบียนผู้พิการ
สาขาวิชาที่สมัคร............................................................................ แขนงวิชา/วิชาเอก.................................................
2. ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาที่ 1
..............................................................................................
				
ชุดวิชาที่ 2
..............................................................................................
ชุดวิชาที่ 3
..............................................................................................
3. ลักษณะของข้าพเจ้า
3.1 ลักษณะความพิการ มีเอกสารแสดงความพิการ ❏ มี		 ❏ ไม่มี
		 ✦ ทางการมองเห็น
❏ ตาบอดทั้งสองข้าง ❏ สายตาเลือนราง ❏ อื่นๆ (ระบุ)..............................
		 ✦ ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย ❏ หูหนวก ❏ หูตึง		 ❏ อื่นๆ (ระบุ)..............................
		 ✦ ทางกาย/การเคลื่อนไหว		 ❏ ใช้ ไม้ค้ำ�ยัน ❏ ใช้วิลแชร์
❏ โปลิโอ
				 ❏ อัมพาต (ระบุ) ❏ อัมพฤกษ์ (ระบุ)
		 ✦ ลักษณะอื่น ❏ ทางสติปัญญา ❏ ทางพฤติกรรม/อารมณ์ ❏ ทางการเรียนรู้
				 ❏ ออทิสติก ❏ ทางการพูดและภาษา
❏ พิการซ้อน (ระบุ) ........................................................
3.2 ความสามารถในการศึกษา ❏ เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป
❏ พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้
				 ❏ ใช้เครื่องช่วยฟัง ❏ อื่นๆ (ระบุ เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาษามือ) .............................................
3.3 ความสามารถในการเข้าสอบ
❏ เข้าสอบในห้องสอบปกติ (เดินขึ้นอาคารได้)
				 ❏ ขอให้จัดสอบในห้องสอบชั้นล่าง (เดินขึ้นอาคารไม่ได้) ❏ อื่นๆ (ระบุ) .......................................................
3.4 ความสามารถในการทำ�แบบทดสอบ/ข้อสอบ
			 ❏ ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้มีขนาด 18 พอยต์ขึ้นไป
กระดาษคำ�ตอบ
ทำ�ตอบในแบบทดสอบ
			 ❏ ขอให้มหาวิทยาลัยอ่านข้อสอบลงเทปเสียง
				
ทำ�แบบทดสอบปกติ
บันทึกคำ�ตอบลงในเทปเสียง
ทำ�ตอบในกระดาษคำ�ตอบ
			 ❏ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดแบบทดสอบปกติ และเทปเปล่าบันทึกคำ�ตอบ
			 ❏ ทำ�ข้อสอบปรนัยได้ตามปกติ และขอให้บันทึกคำ�ตอบอัตนัยลงในเทปเสียง
4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามประกาศของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
❏ มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ❏ ไม่มีความประสงค์
(ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษานี้เป็นปริญญาตรีใบแรกของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ
ของนักศึกษาพิการครบถ้วนในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการทุกประการ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ ไว้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นความจริงทุกประการ
							

ลงนาม............................................................(ตัวบรรจง)
วันที่................................................................

✂
หมายเหตุ:		 ผู้พิการที่ประสงค์จะเข้าศึกษาสามารถขอรับคำ�ปรึกษา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาและรับข้อสนเทศที่จำ�เป็น ได้ที่ ศูนย์บริการ
		 นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3 โทรสาร 0 2503 3868 e-mail: ds.esoffice@
		 stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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✂
✦ ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
2.2 แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง
1. ชื่อตัว - ชื่อสกุล ....................................................................... สาขาวิชาที่สมัคร.......................................................
แขนงวิชา/วิชาเอก.....................................................................................................................................................
2. ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาที่ 1
..............................................................................................
				
ชุดวิชาที่ 2
..............................................................................................
ชุดวิชาที่ 3
..............................................................................................
❏ ผู้ต้องขัง เรือนจำ�...........................................................................................................................................
		
การขออนุญาตเข้าศึกษาใน มสธ.
		
❏ ยังไม่ได้ดำ�เนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
		
❏ กำ�ลังดำ�เนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
		
❏ ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัครแล้ว

✂
2.3 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มสธ. ในกรณีของผู้สมัครยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่
		
ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคต้นหรือ
ภาคปลาย ในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 17
กำ�หนดให้ศึกษาในเวลาเดียวกันได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้่น
		
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		
1. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ในสถานภาพเดิม หากประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาในภาคต้นหรือ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่
แล้วส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

✂
แบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
ข้าพเจ้า (คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล)เ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิมตามเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................/2555

✂
		
2. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียน ในสถานภาพเดิมอยู่หากประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาในภาคต้นหรือ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอทราบผลสอบหรือไม่เข้าสอบ และขอถอน
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และมีการลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ก่อนภาคที่ทำ�การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ แล้วส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
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✂

✂
แบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และมีการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่ทำ�การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ข้าพเจ้า (คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล)เ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา................./...................... ทุกชุดวิชา และขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิม
และขอยืนยันไม่เข้าสอบหรือไม่ขอทราบผลสอบ
ตามเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
ภาค....................ปีการศึกษา...................... เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................./2555

✂
			 3. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนและคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร มหาวิทยาลัย
ขอแนะนำ�ให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่หลังจากสำ�เร็จการศึกษาเรียบร้อย หรือหลังจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติสำ�เร็จการ
ศึกษาแล้ว ดังนี้
					 3.1 กรณีผู้สมัครลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชาสุดท้าย และคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 (สอบไล่)
ต่อมาได้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จะไม่สามารถสมัครได้ แต่สมัครเข้าศึกษาได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2555
					 3.2 กรณีผู้สมัครลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชาสุดท้าย และคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 (สอบไล่)
ต่อมาได้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 จะไม่สามารถสมัครได้ แต่สมัครเข้าศึกษาได้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา

✂
To Whom this may concern,
		
I give my permission for the institution/office that send you this letter together with a copy of
my transcript/educational record/document to verify the completion of my.....................................................
..................................................................................................................................................................................(วุฒิการศึกษา)
which I obtained from the .................................................................................................................................(ชื่อสถานศึกษา)
My student number was ......................................................................at this institution.
Yours sincerely
................................................................. signature
(.................................................................................)

✂

✂

2.4 แบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่นำ�มาใช้เป็นหลักฐานการสมัคร
จากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ
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3. 		 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการสมัครเป็น
			 นักศึกษาประจำ�ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
ในการสมัครเป็นนักศึกษา ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดตามรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน สำ�หรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำ�ระ ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน จำ�นวน 900 บาท ประกอบด้วย
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		 500 บาท (ชำ�ระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษา)
1.2 ค่าบำ�รุงการศึกษา 		 300 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาฯ
100 บาท
			 (ชำ�ระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษา) และ
2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจะแตกต่างกันไป ตามจำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่ ดังในตาราง
รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10163
10171
10201
11111
11112
11201
12301
12305
12306

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ ไทย
สังคมและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
วิวัฒนาการการเมืองไทย
ศิลปะกับสังคมไทย
วรรณคดีไทย

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
800
800
800
800
900
800
700
800
800
1,000
700
800
700
700
700
900
900

วันและ
คาบเวลาสอบ
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

12407
12409
13201
13203
13312
13322
13323
13401
13411
13412

แนวคิดไทย
ประสบการณ์ ไทยคดีศึกษา
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
การจัดการงานสำ�นักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
หลักการแปลภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

13413
13414
13421
14111
14212
14215
14317
14318
14320
15201
15202
15203
15204
15205
15206
15231
15233
15307

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
700
1,600
900
1,000
900
700
700
1,700
700
900

ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

900
700
700
700
900
700
700
700
700
800
800
800
700
800
800
900
800

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

900

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

วันและ
คาบเวลาสอบ

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา
15309
15336
15337
16338
16344
16347
16350
16353
16412
16426
16440
16445
16448
16452
16457
20101
20202
20203
20301
20302
20303
20304
20401
21201
21211
21312
21322
21401
21413

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
พฤติกรรมการสื่อสาร
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
พื้นฐานการศึกษา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
700
800
800
800
3,200
800
900
700
1,700
3,100
3,200
1,100

อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.

28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

3,100
3,200
2,700
700
700
700
800
900
800
700
1,600
700
700
700
700
700
700

ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

วันและ
คาบเวลาสอบ

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

21423
22151
22211
22222
22231
22241
22251

การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี-ฟิสิกส์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และ
เรขาคณิตวิเคราะห์
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
พฤติกรรมวัยรุ่น
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม
เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
หลักและระบบบริหารการศึกษา
การบริหารบุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนกับชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุม่ วิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์

22302
22304
22305
22311
22331
22341
22351
22401
22412
22413
22432
22433
22455
23301
23303
23304
23499
24402
24403
24404

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
700
700
800
700
700
700
700

อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

700
700
700
800
700
800

ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.

27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700
800
700
700
700
700
700
700
700
1,600
700
700
700

วันและ
คาบเวลาสอบ

ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
700
24407 ประสบการณ์วชิ าชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
1,600
24412 การพัฒนาเครือ่ งมือวัดด้านเจตพิสยั และทักษะพิสยั
900
24413 การประเมินโครงการ
900
24414 การประเมินหลักสูตร
900
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
700
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
700
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
700
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
700
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
1,600
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
700
26403 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน
700
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
700
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
1,600
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
700
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
2,000
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
900
27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
1,600
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
800
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
700
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
700
30204 องค์การและการจัดการ
800
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
700
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
900
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
800
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
900
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน
800
และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ
800
ทรัพยากรมนุษย์
รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

วันและ
คาบเวลาสอบ
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

31301
31302
31304
31402
31405
31406
31409
32201
32204
32205
32206
32207

การวางแผนงานก่อสร้าง
การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา
ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
การจัดการทรัพยากรอาคาร
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการการเงินและการลงทุน
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
และการวางแผนภาษี
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน

32208
32209
32210
32301
32302
32303
32304
32310
32311
32314
32315
32316
32322
32324

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
800
800
900
700
800
1,700
700
700
900
700
900
800

วันและ
คาบเวลาสอบ
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

700

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

900

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

900
700
700
800
700
700
900
700
700
700
700

ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

900

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้

ค่าชุดวิชา
วันและ
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
คาบเวลาสอบ
(บาท)
900
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพื่อสร้างสมรรถนะ

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

900

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต

900

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

800

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32422 หลักการประกันภัย

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32437 การประกันวินาศภัย 1

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32438 การประกันชีวิต 1

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

900

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

900

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

32445
32446
32447
32448
32449
32451

การบัญชีระหว่างประเทศ
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ
นำ�เข้า - ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

32453
32454
32455
32456
32457
32463
32466
32473
32474
32475
32477
32478

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
700
800
1,000
700
700
700
700
700
900
1,600
900
800
800
900
700
900
2,700

วันและ
คาบเวลาสอบ
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.

28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

800
1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

33202 การคลังและงบประมาณ

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ

800

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

32479
32481
32482

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

33204
33205
33206
33303
33304

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสำ�นักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำ�ชุมชน
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สำ�หรับผู้นำ�ชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน

33306
33307
33308
33401
33421
33432
33435
33439
33443
33447
33448
33449
33450
33451
40101
40103
41001
41002
41003

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
800
800
800
800
800
800
700
800
1,700
700
800
700
700
800
800
700
700
800
800
1,000
700
700
700

วันและ
คาบเวลาสอบ
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

41201 กฎหมายมหาชน

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา
41212
41231
41232
41311
41321
41322
41341
41342
41343
41421
41432
41444

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
700
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
700
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
800
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
700
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
800
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
700
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา
800
ความแพ่ง
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
800
และกฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
700
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
700
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอืน่
800
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
1,600
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

41451
41452
41454
50101
50301
51102
51201
51206
51207
51304
51309
52204

กฎหมายระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
มโนมติและกระบวนการพยาบาล
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข

800
700
700
1,100
700
3,000
700
800
3,200
1,700
2,800
900

วันและ
คาบเวลาสอบ
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
อา.
ส.
ส.
อา.

28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700
700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

52307
52309
52402
53202
53203
53304
53405
53406
53407
54101

อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักความปลอดภัยในการทำ�งาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และเออร์กอนอมิคส์
การยศาสตร์
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและ
ครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย

54102
54103
54104
54107
54109
54110

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
700
800
1,700
800
800
800
700
1,700
700
900

อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700
700
700
2,800

ส.
ส.
อา.
อา.

27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

วันและ
คาบเวลาสอบ

700
700

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

1,600

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

3,200
700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

800

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

800

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

800

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทย

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

54111
54113
54115
54116

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา
55310
55311
55312
55313
55314
55317
55319
55320
56201
57203
57301
60120
60227
60310
60323
60328
60331
60339
60370
60450

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
ทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์
สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
1,100
4,800
1,600
700
700
700
4,200
1,900
700
700
700
800
800

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

800
700
700
700
1,000
900
800

อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.

28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

วันและ
คาบเวลาสอบ

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

800

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

800

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

800

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

800

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา
70202
70203
70301
70311
70312
70313
70321
70322
70324
70413
70421
70431
70433
70434
71111
71112
71200
71202
71203
71215

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
ชีวเคมีพื้นฐาน
อาหารและโภชนาการ
อาหารบำ�บัดโรค
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม
อนามัยครอบครัว
การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
จิตวิทยาการบริการ
อุตสาหกรรมการบริการ
มนุษย์กับระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1,600
700
700
700
700
700
800
700
700

วันและ
คาบเวลาสอบ
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.

27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

71309 สถิติ และการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

71331 การจัดการธุรกิจอาหาร

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

71430 ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจอาหาร

800

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

71436 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

800

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 339

รหัส
ชุดวิชา
80102
80202
80203
80205
80309
80410
81310
81311
81314
81415
81417
81427
81428
82322
82323
82422

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
700
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
800
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
800
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
800
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
800
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
1,600
ปรัชญาการเมือง
700
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
1,000
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
700
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
700
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
700
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
800
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
800
พยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์
สังคมโลก
700
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
700
(ปรับปรุงรหัสชุดวิชา 82320 จากหลักสูตรเดิม)
มหาอำ�นาจกับการเมืองโลก
700
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

วันและ
คาบเวลาสอบ
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

90303 พืชเศรษฐกิจ

1,000

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

90305 การผลิตสัตว์

900

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

90406 ดิน น้ำ� และปุ๋ย

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

700

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

800

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

900

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน

340 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

รหัส
ชุดวิชา
91427
91428
91459
91467
92116
92217
92220
92221
92322
92423
92424
92425
93256
93335
93343
93352
93354
93434
93442
93446
93448
93454
93455
93457
93458
93462
94329

ค่าชุดวิชา
วันและ
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
คาบเวลาสอบ
(บาท)
การป่าไม้ชุมชน
700
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
800
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการป่าไม้
1,700
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,600
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
และสิ่งแวดล้อม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
800
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
800
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
700
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
900
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
700
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
800
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
900
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
1,600
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
2,810
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
900
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
900
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
หลักการจัดการการผลิตพืช
800
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
อาหารและการให้อาหารสัตว์
700
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
700
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
การผลิตสัตว์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
1,600
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
2,000
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
1,600
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
800
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
2,100
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
700
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
700
ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
700
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
900
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

94431
94432
94433
96102

การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำ หรับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

96302
96304
96401
96405
96409
96411
96412
96413
96414
97101
97210
97212

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
(บาท)
800
900
1,600
700

ส.
ส.
อา.
ส.

27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700
700
1,800
700
1,600
700
900
2,100
2,500
800
900
900

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.

27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

วันและ
คาบเวลาสอบ

97301 วัสดุทางการพิมพ์

700

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

700

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97402 การออกแบบทางการพิมพ์

2,600

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

700

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

3,200

ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

3,200

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

900

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำ�หรับอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัตแิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99409 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

ค่าชุดวิชา
วันและ
สำ�หรับนักศึกษาใหม่*
คาบเวลาสอบ
(บาท)
700
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
900

ส. 27 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

1,700
700

อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

2,100
700
1,600

อา. 28 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 27 ต.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 28 ต.ค. 55 (13.30 - 16.30 น.)

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10103
10111
10161
10163
10171
12301
13201
13322
13413
15201
15205
16426
16440
16445
		
16448
16452
16457
20303
21322
22211
22241
22311
22331
22341
		
22351
		
22401
23301
23304
24403

ทักษะชีวิต
10131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11111
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
12407
การใช้ภาษาอังกฤษ
13203
วิวัฒนาการการเมืองไทย
13411
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
14212
การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
14317
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
15203
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
15206
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
15233
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
		
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
15307
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
20101
เบื้องต้น
20301
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
20302
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
21312
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
22222
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
22231
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
22251
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
		
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน
22302
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
22304
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
24415
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และ		
25304
คณิตศาสตร์
26404
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม
27401
เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
30201
วรรณกรรมมัธยมศึกษา
30210
หลักและระบบบริหารการศึกษา
		
โรงเรียนกับชุมชน
31302
การวัดและประเมินผลกลุม่ วิชาเตรียมประสบการณ์
31402

เวลา 13.30 - 16.30 น.
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
สังคมและวัฒนธรรมไทย
แนวคิดไทย
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
พื้นฐานการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน
และเรขาคณิตวิเคราะห์
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน
และหลักการตลาด
การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา
การจัดการทรัพยากรอาคาร
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
24404
		
24405
24413
27416
30204
30205
30211
		
31301
31405
32201
32205
32206
32210
32301
32310
32311
32324
		
32333
32338
		
32401
32448
32454
		
32474
32477
		
33206
33304

การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
การประเมินโครงการ
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
ขอบข่ายการศึกษาและวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เวลา 13.30 - 16.30 น.
32204
32207
		
32209
		
32303
32304
32316
32327
32335
		
32413
32426
32432
32437
32443
		
32444
32446
32447
		
32449
32451
		
32453
32463
32466
32475
32478
		
33202
33205

การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการงานขนส่งสินค้า
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การประกันวินาศภัย 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
(ชือ่ เดิม การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร)

การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ
นำ�เข้า - ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การคลังและงบประมาณ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
33308
		
41211
41212
41432
41451
51309
52303
53203
53304
54101
		
54103
54110
		
54115
		
54116
55302
55310
55311
55313
56201
60328
60331
60370
61401
70201
70301
70433
70434
71203

นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครอง
ท้องที่
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอืน่
กฎหมายระหว่างประเทศ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
หลักความปลอดภัยในการทำ�งาน
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงาน
และครอบครัว
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

เวลา 13.30 - 16.30 น.
33306
		
33447
33449
** 33451
41003
41231
41321
41342
		
41421
51201
51206
51304
52302
52306
53407
54102
54111
		
55309
		
55317
55319
57301
60227
60450
60482
61408
70202
70313
70321

ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครอง
ท้องที่
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารจัดการชุมชน
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
มโนมติและกระบวนการพยาบาล
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
อาหารบำ�บัดโรค
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
70324
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
71111
71200
ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจอาหาร
71309
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
71331
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
80202
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
80205
(ปรับปรุงรหัสชุดวิชา 82320 จากหลักสูตรเดิม)
81310
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
81314
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
81427
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
82322
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
82422
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
90406
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
91307
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
91428
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อ
92220
การจัดการการผลิตสัตว์
93343
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93354
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
93457
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และ
93458
เทคโนโลยี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
94432
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
96302
ในอุตสาหกรรม
96304
การออกแบบทางการพิมพ์
97101
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
97212
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
97301
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
97420
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		

71215
71310
71430
81311
81417
82323
		
82423
91209
91324
91413
92217
92424
93335
93434
		
93454
94431
96102
		
96405
97315
		
97402
97403
97419

		
					

เวลา 13.30 - 16.30 น.
อนามัยครอบครัว
จิตวิทยาการบริการ
มนุษย์กับระบบนิเวศ
สถิติ และการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
การจัดการธุรกิจอาหาร
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปรัชญาการเมือง
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
สังคมโลก
มหาอำ�นาจกับการเมืองโลก
ดิน น้ำ� และปุ๋ย
การพัฒนาชุมชนเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อตุ สาหกรรม
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 		
สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
วัสดุทางการพิมพ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำ�หรับอุตสาหกรรม
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10121
10152
10201
11112
12306
13412
		
13421
14111
14318
15204
15231
15309
15336
15337
20202
20203
21401
22432
22433
24414
25406
26301
27101
30105
30203
30206
30208
30209
31409
32302
32314

อารยธรรมมนุษย์
10151
ไทยกับสังคมโลก
11201
ประวัติศาสตร์ ไทย
12305
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
12409
วรรณคดีไทย
13312
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
13323
และวิทยาศาสตร์
13401
การจัดการงานสำ�นักงาน
13414
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
14215
หลักการแปลภาษาอังกฤษ
		
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์
14320
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
		
พฤติกรรมการสื่อสาร
15202
การบริหารกิจการสื่อสาร
16338
การสื่อสารกับการพัฒนา
16344
วิทยาการการสอน
16347
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
16350
วรรณกรรมประถมศึกษา
16353
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ ไทยสำ�หรับครู
16412
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
20304
การประเมินหลักสูตร
20401
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
21201
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
21211
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21413
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
21423
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
22151
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
22305
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
22412
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
22413
เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
22455
การจัดการการตลาด
23303
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
23499

เวลา 13.30 - 16.30 น.
ไทยศึกษา
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
ศิลปะกับสังคมไทย
ประสบการณ์ ไทยคดีศึกษา
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(ชื่อเดิม ภาษาศาสตร์เบื้องต้น)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
(ชื่อเดิม สัทศาสตร์เบื้องต้น)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
พฤติกรรมวัยรุ่น
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
การบริหารบุคลากรในโรงเรียน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
32326
		
32332
32336
32361
32403
32422
32438
32445
32455
32473
32479
33203
33307
		
33421
33432
33435
33439
33443
33448
33450
40101
40103
41002
		
41201
41311
41343
51102
52204
		

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
หลักการประกันภัย
การประกันชีวิต 1
การบัญชีระหว่างประเทศ
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสำ�นักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สำ�หรับผู้นำ�ชุมชน
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์

เวลา 13.30 - 16.30 น.
24402
24407
24412
25302
25407
26403
26407
27104
31304
31406
32208
		
32315
32322
		
32325
		
32339
32435
32441
32456
32457
32481
		
32482
32483
		
33204
33303
33401
41001
41004

การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ประสบการณ์วชิ าชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครือ่ งมือวัดด้านเจตพิสยั และทักษะพิสยั
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
การจัดการการเงินและการลงทุน
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
และการวางแผนภาษี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้
การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา
การบัญชีบริหาร
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำ�ชุมชน
เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
52307
52309
53405
54104
54113
55304
55312
55314
57203
60120
60323
61405
		
70203
70311
70322
70413
70421
71112
71202
71308
71432
80101
80102
80309
81428
		
90305
91108
91427
92116
92221

อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย
ทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน
พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม
การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
อุตสาหกรรมการบริการ
โภชนาการมนุษย์
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
การถนอมและการแปรรูปอาหาร
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
การผลิตสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

เวลา 13.30 - 16.30 น.
41232
41322
41341
		
41444
41452
41454
50101
50301
51207
52402
53202
53406
54107
		
54109
55303
55320
60310
60339
60473
		
60499
70312
70431
71219
71436
80203
80410
81415
90303
91310

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และเออร์กอนอมิคส์
การยศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
ร่างกายมนุษย์
สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
พืชเศรษฐกิจ
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
92423
93352
93455
94329
96401
96413
96414
97317
		
97405
		
97410
97423
		
99311

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
91418
หลักการจัดการการผลิตพืช
91459
		
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
91467
		
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
92322
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
92425
93256
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
93442
93446
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า
93448
และการพิมพ์ ไร้แรงกด
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
93462
94433
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
96409
ในอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัตแิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
96411
96412
97210
97302
97409
97421
99409
		

เวลา 13.30 - 16.30 น.
ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำ หรับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

				
				
				

								
				
				
				
				
				

		

ขอ้ มูลที่นักศึกษาใหมค่ วรทราบ
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
2.1 การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
2.2 ทุนการศึกษา
2.3 ชมรมนักศึกษา มสธ.
2.4 การศึกษาวิชาทหาร
2.5 กีฬามหาวิทยาลัย
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1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยถือว่าการปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีความสำ� คัญและมีความจำ� เป็นอย่างยิ่ง สำ� หรั บ
นักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียน เทคนิคการเรียนให้ประสบ
ความสำ�เร็จ และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในระหว่างที่เป็นนักศึกษา ตลอดจนได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ
วิธีการขอรับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
จนสำ�เร็จและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ ภายใต้ คำ�ขวัญ “เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ” จึงขอ
เชิญชวนให้นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ดังนี้
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ในหลากหลาย
กิจกรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศได้ตามความพร้อมและความสะดวกของ
นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
1.1		การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาคสำ�หรับนักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในต่างจังหวัด ณ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 15.00 น.
1.2		การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนกลางสำ�หรับนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ
ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น. นักศึกษาใหม่จะได้พบกับอธิการบดีและผูบ้ ริหาร และเวลา 13.00 - 16.00 น. นักศึกษา
จะพบกับคณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ทีท่ ำ�การของมหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดสด ตัง้ แต่เวลา 09.00 12.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8, True Visions ช่อง 193 และ
www.stou.ac.th
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ การปฐมนิ เ ทศผ่ า นรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่ ดังนี้
2.1 		ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555
เวลา 05.00 - 05.25 น.
2.2 		ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง
193 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 - 18.25 น.
2.3 		ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) โดยเข้าไปที่
www.stou.ac.th  STOU ONLINE  TV online
สำ�หรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ทีม่ ภี มู ลิ ำ�เนาอยูต่ า่ งจังหวัด สามารถเข้ารับ
การปฐมนิเทศ ณ ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�จังหวัด หรือศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556
และนักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาอยูก่ รุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ อาคารอเนกนิทศั น์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556
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วัน - เวลาและสถานที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น/2555
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.00 น.
จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

นครนายก

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
โรงเรียนสมุทรปราการ

เพชรบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะศึกษาสาตร์)

จันทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ระยอง
ชลบุรี

โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนชลกันยานุกูล

นครสวรรค์

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

ชัยนาท
อ่างทอง
พิจิตร

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

สุโขทัย

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

กำ�แพงเพชร
อุตรดิตถ์

โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์

ลำ�ปาง

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำ�ปาง

เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

อุดรธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

หนองคาย
ขอนแก่น
มหาสารคาม
นครราชสีมา
บึงกาฬ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนบึงกาฬ

อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
มุกดาหาร
สุรินทร์
นครพนม

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนสุรินทร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

ปราจีนบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำ�รุง
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ตราด
สระแก้ว

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสระแก้ว

อุทัยธานี
สิงห์บุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์

โรงเรียนอุทัยธานี
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

พิษณุโลก
ตาก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนตากพิทยาคม

ลำ�พูน
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พะเยา

โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

หนองบัวลำ�ภู
ชัยภูมิ
สกลนคร
กาฬสินธุ์
เลย

โรงเรียนหนองบัวลำ�ภู
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์
โรงเรียนเลยพิทยาคม

อำ�นาจเจริญ
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์

โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
กระบี่
ระนอง
พังงา

โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชกูล
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ยะลา

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

นราธิวาส
สตูล
ตรัง

โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ชุมพร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนศรียาภัย

ปัตตานี
สงขลา
พัทลุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนพัทลุง

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.00 น.
จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

กรุงเทพมหานคร

อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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2. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยอำ�นวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำ�เนินการในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายละเอียดได้จาก
1. คู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
2. ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ www.stou.ac.th
2.1 การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
			 www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี		 ➝ แบบฟอร์มต่างๆ
			 หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7231 - 9
2.2 ทุนการศึกษา
			 www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี		 ➝ ทุนการศึกษา
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช  ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 โทรศัพท์หมายเลข  0 2504 7631 - 7
2.3 ชมรมนักศึกษา มสธ.
			 www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี		 ➝ ชมรมนักศึกษา ➝ กิจกรรมชมรมนักศึกษา
2.4 การศึกษาวิชาทหาร
		 www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี		 ➝ นักศึกษาวิชาทหาร
2.5 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
			 www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี ➝ ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
2.6 กีฬามหาวิทยาลัย
			 www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี ➝ กีฬามหาวิทยาลัย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 2.3 ถึง ข้อ 2.6 ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7638 - 9

ขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็นนักศึกษา
1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครและ
ลงทะเบียนเรียน
2. ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3. การชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
4. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา (มสธ.1)
5. คำ�อธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา (มสธ.1)
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คำ�แนะนำ�ในการสมัคร
เมื่ออ่านและทำ�ความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรที่
สนใจสมัครแล้วให้ผู้สมัคร
1. กรอกข้อมูลและทำ�เครื่องหมายในใบสมัครให้ชัดเจน
ถูกต้องและครบถ้วนตามคำ�แนะนำ�
2. ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองพร้อม
แนบหลักฐาน
		

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม
หรือปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะส่งใบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาทุกคนไปตรวจสอบ
กับสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกวุฒิการศึกษา
หากตรวจสอบในภายหลังพบการปลอมแปลงวุฒกิ ารศึกษาหรือเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
และดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
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1.

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลใบสมัครฯ (มสธ.1) และเตรียมหลักฐาน
และเอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอนที่ 3

ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและส่งเอกสารการสมัคร

ชำ�ระเงินที่จุดบริการรับ
ชำ�ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ส่งเอกสารการสมัคร
ที่ตู้ ไปรษณีย์ที่สะดวก

ส่งเอกสารการสมัคร
ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์

➝

➝

ชำ�ระเงินด้วยตนเองที่
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
และที่ทำ�การของ
มหาวิทยาลัย

➝

➝

ขั้นตอนที่ 4

➝

➝

➝
ชำ�ระเงิน ณ
ที่ทำ�การไปรษณีย์
ด้วยบริการ Pay@Post

ส่งเอกสารการสมัคร
ที่เจ้าหน้าที่
ณ สถานที่รับสมัคร

➝

						
➝ มหาวิทยาลัยรับเอกสารการสมัคร/ตรวจสอบข้อมูล 			
										
และหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร
					
ผู้สมัคร

➝

➝

➝

				

ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 5

➝

แจ้งปัญหา/
ส่งคืนผู้สมัครให้แก้ ไข

สมบูรณ์

ตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
พร้อมส่งบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
ภายใน 30 วันทำ�การ
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2. ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำ�การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครและ
ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทีส่ มบูรณ์
ครบถ้วนมายังมหาวิทยาลัย ดังนัน้ เพือ่ ให้การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของท่านสามารถดำ�เนินการได้อย่างรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยขอแนะนำ�ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยได้จดั ทำ�รายละเอียดทีจ่ �ำ เป็นทีผ่ สู้ มัครพึงทราบ อาทิ สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกทีเ่ ปิดสอน
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร ชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน อัตราค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งชำ�ระในการสมัครเรียน รวมถึงรายละเอียดอืน่
ที่พึงทราบ จึงขอแนะนำ�ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดของคุณสมบัติการสมัคร ชุดวิชาที่จัดให้ลงทะเบียนเรียน
การคำ�นวณค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งชำ�ระในการสมัครโดยละเอียด เพือ่ ความถูกต้องในการกรอกใบสมัครและขึน้ ทะเบียน
เป็นนักศึกษา และเพื่อความครบถ้วนของการจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการจัดส่งหลักฐานและ
เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 การกรอกใบสมัคร
ผูส้ มัครกรอกใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยปากกาดำ�หรือน้�ำ เงินด้วยตัวบรรจงให้ชดั เจน
และครบถ้วนทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง ตามตัวอย่างการกรอกใบสมัครฯ ในหน้า 397 - 398 และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิว้
ในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำ�หนดให้ด้วยกาวเท่านั้น (ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) และคำ�นวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน ดูรายการที่ต้องชำ�ระจากหน้า 396
2.2 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
2.2.1 ส่งสำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทีม่ ปี รากฏชือ่ วุฒกิ ารศึกษาทีจ่ บ/วันเดือนปี
ทีอ่ นุมตั จิ บการศึกษาแล้ว จำ�นวน 1 ฉบับ (สำ�เนาต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์ตรงตามเอกสารต้นฉบับทุกประการ)
					 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ
						 การศึกษาและประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องจัดส่งหนังสือรับรองการสำ�เร็จ
						 การศึกษา (มสธ.13) เป็นหลักฐานการสมัคร จำ�นวน 1 ฉบับ
				 2) ผู้ ส มั ค รที่ ใ ช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศเป็ น
						 หลักฐานการสมัครให้จัดส่ง
					 - สำ�เนาวุฒิการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ฉบับที่สำ�เร็จการศึกษาสมบูรณ์แล้ว
							 จำ�นวน 1 ฉบับ
		 - สำ�เนาหนังสือเทียบคุณวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเอกสารแปลวุฒิ
							 การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษที่แปลโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่มีใบอนุญาต จำ�นวน
							 1 ฉบับ (กรณีวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)
					 - กรอกแบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ในหน้า 325 จำ�นวน 1 ฉบับ
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2.2.2 สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และรายการ
บุคคลในบ้านหน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่
2.2.3 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ฉบับ
2.2.4 สำ�เนา Passport จำ�นวน 1 ฉบับ สำ�หรับผู้สมัครที่พำ�นักอยู่ในต่างประเทศ หรือสำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัวบุคคลต่างด้าว ในกรณีไม่มีบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ฉบับ
2.2.5 กรณีส�ำ เนาหลักฐานแต่ละฉบับปรากฏชือ่ ตัวหรือชือ่ สกุล หรือชือ่ ตัวและชือ่ สกุลของผูส้ มัคร
ไม่ตรงกัน ให้จัดส่งสำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล มาพร้อมการสมัครด้วย จำ�นวน 1 ฉบับ
2.2.6 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้จัดส่งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวคนพิการ หรือสมุดพกคนพิการ และ
แบบกรอกข้อมูลความพิการ ในหน้า 323 จำ�นวน 1 ชุด ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
2.2.7 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาได้จากกรมราชทัณฑ์
จำ�นวน 1 ฉบับ
2.2.8 ผูส้ มัครทีเ่ คยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและยังไม่ส�ำ เร็จการศึกษา หรือยังมีสถานภาพ
เป็นนักศึกษา ต้องกรอกแบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในเลขประจำ�ตัวนักศึกษาเดิมเพือ่ สมัครเป็น
นักศึกษาใหม่ หน้า 324 - 325 และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วย
ตรวจสอบสำ�เนาหลักฐานการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทีถ่ า่ ยเอกสารทุกแผ่น ให้มปี รากฏ
รายละเอียดที่ตามต้นฉบับจริงทั้งฉบับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้องตรงกับ
ต้นฉบับตามข้อความข้างล่างนี้ทุกแผ่น ก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย
ขอรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
					
				

ลงชื่อ ........................................ ผู้สมัคร
			 (.......................................) ตัวบรรจง

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารในข้อ 2.1 - 2.2 บรรจุเอกสารลงในซองบรรจุเอกสาร
การสมัครสีเขียว (สทว. ซ.06) ที่จัดส่งให้ ยังไม่ต้องผนึกซอง

ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ และวิธีการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

การสมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รชำ � ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า และค่ า
ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบ
ถ้วนก่อนส่งเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัย โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
500 บาท ค่าบำ�รุงการศึกษา 300 บาท ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท และ
ค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาตามจำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ดูรายละเอียดจากหน้า 396
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วิธกี ารชำ�ระเงิน ผูส้ มัครแสดงใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาร่วมกับบัตรประจำ�ตัวประชาชนของ
ผู้สมัคร เพื่อขอชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน ณ จุดบริการรับชำ�ระเงินต่อไปนี้
1) ที่ทำ�การไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยบริการ Pay@Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
2) จุดบริการชำ�ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งที่มีสัญลักษณ์
3) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง และที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย
กรณีผู้สมัครชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนมาไม่ครบตามจำ�นวนที่ต้องชำ�ระ
เพือ่ ให้การรับสมัครดำ�เนินไปโดยไม่ลา่ ช้า มหาวิทยาลัยจะตัดชุดวิชาบางชุดวิชาออกไม่รบั ลงทะเบียนเรียน โดยจะ
คำ�นวณจำ�นวนเงินให้ครบตามจำ�นวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเรียนเท่านั้น สำ�หรับชุดวิชาที่มหาวิทยาลัย
ตัดออกนั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาเข้ามาภายหลังได้รับตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะมีจำ�นวนเงินส่วนเกินตัดฝากไว้กับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องส่งเงินเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่
ให้ครบตามจำ�นวนเงินค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน หากนักศึกษาไม่ติดต่อลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภายใน
15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้นักศึกษาติดต่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 ปี
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน
ให้แก่ผู้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2) มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ซ้อน อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
3) ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำ�นวน 500 บาท ให้แก่ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำ�กว่า 60 ปี
ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กรณีผู้สมัครภาคต้น และในวันที่ 16 ธันวาคม
2554 กรณีผู้สมัครในภาคปลาย
อนึ่ง ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน
ในหน้า 396 และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา
2555 ในหน้า 326 - 360

ขั้นตอนที่ 4 ช่องทางการสมัครเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกำ�หนดช่องทางการสมัครเป็นนักศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้
ตามความสะดวก ดังนี้
1. สมัครทางไปรษณีย์
2. สมัครด้วยตนเองศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง หรือ ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5 การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เมือ่ มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะทำ�การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้กับท่าน และดำ�เนินการดังนี้
1. การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1.1		มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับการขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา และบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
ให้กับท่าน
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1.2		กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รบางรายส่ ง หลั ก ฐานประกอบการสมั ค รไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แต่ อ นุ โ ลม
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ ได้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยอนุโลมและ
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นๆ ทราบและดำ�เนินการเพิ่มเติม ดังนั้นเมื่อผู้สมัครได้รับ
หนังสือแจ้งแล้วโปรดดำ�เนินการโดยด่วน เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร
2. การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจัดทำ�บัตรประตัวนักศึกษาให้กบั ท่านภายหลังการตอบรับขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาทีต่ อ้ งการให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�แบบใดแบบ
หนึ่งดังนี้
รูปแบบที่ 1 บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาทีจ่ ดั ทำ�โดยมหาวิทยาลัย เป็นบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาทีน่ กั ศึกษา
สามารถใช้ในการเข้าสอบ ติดต่อดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
รูปแบบที่ 2 บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา มสธ. ATM - กรุงไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ร่วมกับบัตร ATM ใช้ในการลงทะเบียน
เรียนทางโทรศัพท์ ใช้เป็นบัตร ATM เบิกถอนเงินและสอบถามข้อมูลด้านบัญชีของนักศึกษาได้ นอกเหนือจาก
ใช้บริการเช่นเดียวกับบัตรรูปแบบที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคาร ในวันไปขอ
รับบัตร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องระบุสาขาและรหัสสาขาของธนาคารลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(มสธ.1) ที่นักศึกษาสะดวกสามารถไปรับบัตรได้ด้วยตนเอง หลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้ ไปรับบัตรจาก
มหาวิทยาลัย รายชื่อสาขาและรหัสสาขาธนาคารปรากฏในหน้า 307 - 319
3. การจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน
เมื่อมหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว จะทยอยจัดส่งเอกสารการสอนให้ต่อไป
ให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ตรงกับชุดวิชาที่ได้เลือกลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่ หากพบ
ข้อผิดพลาด ติดต่อที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788
มหาวิทยาลัยได้จดั ทำ�ระบบตรวจสอบการขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาไว้บนเว็บไซต์ สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ที่ www.stou.ac.th
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3. การชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
ให้ผู้สมัครชำ�ระเงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay@Post หรือ
จุดบริการรับชำ�ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำ�ระเงินสดด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือที่ทำ�การ
มหาวิทยาลัย
รายการและจำ�นวนเงินที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระ
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ทุกคนต้องชำ�ระเท่ากัน จำ�นวน 900 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จำ�นวน 500 บาท
		 (ยกเว้น ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำ�กว่า 60 ปี ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร)
- ค่าบำ�รุงการศึกษา
จำ�นวน 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา จำ�นวน 100 บาท
ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา
2. ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่จะมีจำ�นวนเงินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน (ดูได้จากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา
2555 หน้า 326 - 360) ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่ทุกชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว
ผู้สมัครทุกคนจะต้องชำ�ระแม้จะมีวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ อยู่แล้วก็ตาม
ตัวอย่าง การลงทะเบียนเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ตามโปรแกรม
การลงทะเบียนเรียน หน้า 216 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
(บาท)
900
800
800

วัน/เวลาสอบ
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

27 ต.ค. 2555 บ่าย
28 ต.ค. 2555 บ่าย
27 ต.ค. 2555 เช้า

ตัวอย่างที่ 1 		 นาย ก. ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา นาย ก. ต้องชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (500) + ค่าบำ�รุงการศึกษา (300) + ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
นักศึกษาฯ (100)
2. ลงทะเบียนเรียน
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
รหัสชุดวิชา
นักศึกษาใหม่ (บาท)
ชื่อชุดวิชา (ภาษาไทย)
1 0 1 4 1
ชุดวิชาที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ชีวติ
900
1 0 1 5 1
800
ชุดวิชาที่ 2 ไทยศึกษา
1 0 1 1 1
800
ชุดวิชาที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
			
รวมค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่
			
ยอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น (ข้อ 1 + 2 )

900

2,500
3,400
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4. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหน้า)

ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
ให้บรรจุภายในกรอบ
สี่เหลี่ยม และใช้กาวทา
เท่านั้น

➝
➝

กรอกเลขประจำ�ตัว
ประชาชน 13 หลัก

รหัส เดือน
01 ม.ค.
02 ก.พ.

➝
➝

รายละเอียด
รหัสเดือน เช่น

เว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อตัว
และชื่อสกุล
รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด
เช่น เกิดจังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60000

กรอกข้อมูล
ที่อยู่ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ กรณี
เลือกข้อ 2

➝

ลงลายมือชื่อ
ให้เรียบร้อย

➝

ดูรายละเอียดรหัส
แขนงวิชา/วิชาเอก/
กลุ่มวิชา (ถ้ามี) จาก
สาขาวิชาที่สนใจ
สมัครเข้าศึกษา

ดูรายละเอียด
รหัสอาชีพ หน้า 322

398 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหลัง)

ดูรายชื่อสนามสอบ/
จังหวัดและ
รหัสสนามสอบ
หน้า 303 -304
ดูรายชื่อ
สาขาธนาคาร/
รหัสสาขา
หน้า 307 - 319

➝
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5. คำ�อธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ให้ชัดเจน โดยใส่
ตัวเลขหรือตัวอักษรด้วยปากกาสีดำ�หรือสีน้ำ�เงินลงในช่อง
และทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ ใน
แขนงวิชา/วิชาเอก/ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตรงกับที่ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติด
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ โดยรูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด แต่งกายสุภาพ
ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม ฉากหลังเป็นสีพื้นเท่านั้น (ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) และตรวจทานความถูกต้องให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ เพราะจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำ�คัญที่มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัตินักศึกษาต่อไป
รายละเอียดดังนี้

ประวัติผู้สมัคร

ให้ผู้สมัครใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรลงในช่อง และทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ 1 - 14 ที่ตรงกับ
ข้อมูลของผู้สมัครที่ปรากฏในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ 4 ประเภทผู้สมัคร ให้ผู้สมัครทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ ที่ตรงกับประเภทผู้สมัคร กรณี
เลือกทำ�เครื่องหมาย ✕ ในข้อ 3 ผู้พิการ หรือทำ�เครื่องหมาย ✕ ในข้อ 4 ผู้ต้องขัง ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ลงในแบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับผู้พิการ/ผู้ต้องขัง จากระเบียบการสมัครฯ หน้า 323 - 324 เพื่อประโยชน์
ในการจัดสอบ
ข้อ 6 คำ�นำ�หน้าชื่อ ให้ผู้สมัครทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ ที่ตรงกับคำ�นำ�หน้าชื่อของผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเลือกทำ�เครื่องหมาย ✕ ในข้อ 4 ยศอื่นๆ (ระบุชื่อเต็ม) ..............ให้ผู้สมัครระบุคำ�นำ�หน้าชื่อเต็ม
ให้ชัดเจน
		 - กรณีใช้คำ�นำ�หน้าชื่อเป็นชั้นยศ ผู้สมัครจะต้องจัดส่งสำ�เนาคำ�สั่งแต่งตั้งยศ/ใบเลื่อนยศ ที่ตรง
กับคำ�นำ�หน้าชื่อที่ระบุไปพร้อมเอกสารการสมัครด้วย
		 - กรณีใช้คำ�นำ�หน้าชื่อเป็นสามเณร/พระ ผู้สมัครจะต้องจัดส่งสำ�เนาหนังสือสุทธิพระ หน้าที่ระบุ
รายละเอียดการบรรพชา/อุปสมบท หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดที่ตรงกับคำ�นำ�หน้าชื่อที่ระบุไปพร้อม
กับเอกสารการสมัครด้วย
ข้อ 10 รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด ให้ผู้สมัครกรอกรหัสไปรษณีย์จังหวัดที่ผู้สมัครเกิด ลงในช่อง
ให้ตรงกับรหัสไปรษณีย์จังหวัดที่ผู้สมัครเกิด (ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครเกิดจังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์จังหวัด
60000 ให้นำ�รหัสไปรษณีย์จังหวัดนี้กรอกในช่อง )

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

ให้ผู้สมัครเลือกที่อยู่โดยทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ โดยเลือกที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเอกสารการสอน แจ้งผลการสอบ และให้
ผู้สมัครแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำ�งานเพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ ในการติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อมหาวิทยาลัยใช้ ในการติดต่อและให้บริการรูปแบบส่งข้อความสั้น (SMS)
ถึงตัวนักศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งรายละเอียด e - mail address ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใช้ใน
การติดต่อกับท่าน
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ข้อมูลการสมัคร

ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ในข้อ 15 - 21
ข้อ 15 หนังสือสำ�คัญแสดงวุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้เป็นหลักฐานการสมัคร ให้ผสู้ มัครกรอกชือ่ วุฒกิ ารศึกษา
ในข้อ 15.1 ให้ตรงตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัครจริง กรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษาเดิมตามวุฒิ
การศึกษา ลงในข้อ 15.2 และกรอกชื่อตัว - ชื่อสกุล ตามวุฒิการศึกษาในข้อ 15.3 ในกรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับชื่อตัว - ชื่อสกุลในปัจจุบัน พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลไปพร้อมเอกสารการสมัคร
ข้อ 16 ประกอบอาชีพ ให้ผู้สมัครกรอกอาชีพที่ประกอบอยู่ โดยระบุลักษณะงานที่ทำ�ในข้อ 16.1 และ
ให้ผู้สมัครนำ�รหัสอาชีพจากระเบียบการสมัครฯ หน้า 322 ที่ตรงกับอาชีพของผู้สมัครมากรอกในช่อง
ในข้อ 16.2 รหัสอาชีพ
ข้อ 17 สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดสาขาวิชา/
แขนงวิชา/วิชาเอก/กลุ่มวิชา (ถ้ามี) ในข้อ 17.1 - 17.3 และกรอกรายละเอียดรหัสแขนงวิชา/วิชาเอก/กลุ่มวิชา
(ถ้ามี) ลงในช่อง ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาตรงกับที่ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ความหมายของรหัสตัวเลขที่ปรากฏในรายละเอียดแขนงวิชา/วิชาเอก และกลุ่มวิชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แขนงวิชา/วิชาเอก
วิชาเอกการเงิน

3

0

กลุ่มวิชา (ถ้ามี)			

2

7

4

1 			

➝ รหัสแขนงวิชา/วิชาเอก
➝ รหัสกลุ่มวิชา

หมายเหตุ ให้ผสู้ มัครตรวจสอบรายละเอียดการเขียนชือ่ สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก/กล่มุ วิชา (ถ้ามี) และ
ชุดวิชาลงทะเบียนเรียน กับการกรอกรหัสแขนงวิชา/วิชาเอก/กลุ่มวิชา (ถ้ามี) และชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในช่อง
ให้ถูกต้องตรงกัน หากข้อมูลการเขียนและการกรอกรหัสไม่ตรงกันมหาวิทยาลัยจะยึดถือข้อมูลที่ผู้สมัคร
กรอกลงในช่อง เป็นข้อมูลในการสมัคร
ข้อ 18 ลงชื่อผู้สมัคร ให้ผู้สมัครอ่านคำ�รับรองแล้วให้ลงลายมือชื่อผู้สมัคร วัน/เดือน/พ.ศ. ที่สมัคร
กำ�กับไว้
ข้อ 19 ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนและจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระ ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดชื่อชุดวิชา
(ภาษาไทย) และรหั ส ชุ ด วิ ช าลงทะเบี ย นเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด โปรแกรมชุ ด วิ ช า
ลงทะเบียนเรียนสำ�หรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้นั้นมีคาบวัน/เวลา
สอบไม่ซ้ำ�ซ้อนกันพร้อมกรอกรายละเอียดจำ�นวนเงินค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียนสำ�หรับนักศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง
โดยดูรายละเอียดได้จากโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของแต่ละสาขาวิชา และอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
สำ�หรับนักศึกษาใหม่ ในหน้า 396
การคำ�นวณจำ�นวนเงินค่าสมัครที่ต้องชำ�ระ ผู้สมัครจะต้องคำ�นวณจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระให้ครบถ้วน
ค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน จำ�นวน 900 บาท ประกอบด้วย
		 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
		 - ค่าบำ�รุงการศึกษา 300 บาท
			 - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาฯ 100 บาท

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 401

2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะมีจำ �นวนเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำ �นวนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนให้ผู้สมัครคำ�นวณจำ�นวนเงินตามรายการดังกล่าวให้ครบถ้วนตามจำ�นวน พร้อมชำ�ระเงินโดย
สามารถเลือกวิธีการชำ�ระเงินที่ผู้สมัครสะดวก ตามช่องทางการชำ�ระเงินที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 20 วิธีการชำ�ระเงินในการสมัคร ให้ผู้สมัครทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ ที่ผู้สมัครเลือกวิธีการ
ชำ�ระเงิน ตามช่องทางการสมัคร ได้ดังนี้
			 - ชำ�ระเงิน ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay@Post
		 - ชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
			 - ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง กรณีสมัครด้วยตนเอง
			 - ชำ�ระเงิน ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัย

สถานที่ที่ใช้ ในการจัดสอบ

ให้ผู้สมัครระบุสถานที่สอบที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบใน
โรงเรียน จังหวัด และรหัสสนามสอบ ลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) กรณีที่อยู่แตกต่าง
จากที่อยู่ปัจจุบันที่ให้ ไว้กับมหาวิทยาลัย โดยดูจากระเบียบการสมัครฯ หน้า 303 - 304

บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา

ให้ผู้สมัครเลือกรูปแบบบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ให้ภายหลังตอบรับ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทำ�รูปแบบบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาที่จัดทำ�โดยมหาวิทยาลัย
รูปแบบที่ 2 บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา มสธ. ร่วมกับบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ในกรณีเลือกรูปแบบที่ 2 ให้นักศึกษาระบุรหัส และสาขาของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ที่สะดวก
โดยจะต้องเปิดบัญชีกบั ธนาคารในวันไปรับบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา โดยดูจากระเบียบการสมัครฯ หน้า 307 - 319

ข้อมูลประกอบการสมัคร

ให้ ผู้ ส มั ค รให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ที่ ใ ช้ ป ระกอบการสมั ค รตามรายละเอี ย ดหั ว ข้ อ ที่ ป รากฏในใบสมั ค ร
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ให้ทำ�เครื่องหมาย ✕ ลงในช่อง ❑ ให้ตรงกับข้อมูลของผู้สมัคร โดย
ในข้อ 28 และข้อ 33 สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ สำ�หรับ ข้อ 30 - 33 หากเลือกข้ออื่นๆ โปรดให้ข้อมูล
เพิ่มเติมด้วย

มสธ.1
ใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2555
คำแนะนำ 1. ให้ผสู ้ มัครศึกษาวิธีการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาจากขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็ นนักศึกษาจากระเบียบการสมัครฯ
2. โปรดใช้ปำกกำ ใส่ เครื่องหมำย  ลงในช่ องสี่ เหลีย่ ม  ส่วนช่อง  ให้ใส่ตวั เลข/ตัวอั2552
กษรช่องละหนึ่งตัวเลขกึ่งกลางช่อง เช่น 55
5 5
ให้เขียนดังนี้ 
3. โปรดระวังอย่าทาให้ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษานี้ยบั ฉี กขาด หรื อเปี ยกน้ า เพราะจะทาให้ใช้การไม่ได้

รู ปถ่าย 2 นิ้ว
(กรุ ณาอย่าติดรู ปทับเส้นขอบของ
ใบสมัคร)

1. เลขประจำตัวประชำชน
2. ภำคกำรศึกษำทีส่ มัคร
3. กลุ่มผู้สมัคร
4. ประเภทของผู้สมัคร
ประวัตผิ ้ สู มัคร
5. เพศ
6. คำนำหน้ ำชื่อ





1. ภาคปลาย (ยื่นใบสมัคร 1 ส.ค. – 5 พ.ย.)
1. ผูส้ มัครทัว่ ไป
1. ทัว่ ไป

 2. บัณฑิต มสธ.  3. เคยเป็ นนักศึกษา มสธ.  4. เป็ นนักศึกษา มสธ. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาค 1/2554
 2. พระ
 3. พิการ ระบุ........................  4. ผูต้ อ้ งขัง  5. ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 1.ชาย  2. หญิง
 1. นาย  2. นาง 

3. นางสาว

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

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

ข้ อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

10. รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด
วันที่

เดือน

พ.ศ.

11. ทีอ่ ยู่ทตี่ ้ องกำรให้ มหำวิทยำลัยใช้ ในกำรติดต่ อ และส่ งเอกสำรต่ ำง ๆ ให้ นักศึกษำ


11.1
11.2
11.3
11.7



1. ที่อยูต่ รงตามทะเบียนบ้าน (ให้ขา้ มไปกรอกข้อ 11.10)
2. ที่อยูไ่ ม่ตรงตามทะเบียนบ้าน (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง ข้อ 11.1 – 11.10 ให้ครบถ้วน)
ชื่อ-ชื่อสกุล ของผูร้ ับฝาก (กรณี ให้ผอู ้ ื่นรับเอกสารแทน).......................................................................................................................................................................................................
สถานที่ เช่น บริ ษทั /ห้างร้าน หมู่บา้ น คอนโด ฯลฯ...............................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................... 11.4 หมู่ที่ ....................... 11.5 ตรอก/ซอย .........................................................
11.6 ถนน ......................................................................
ตาบล/แขวง............................................. 11.8 อาเภอ/เขต........................................ 11.9 จังหวัด........................................ 11.10 รหัสไปรษณี ยท์ ี่อยู่

12. เบอร์ โทรศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรติดต่ อ ทีบ่ ้ ำน/ทีท่ ำงำน
ต่อ
เครือข่ ำยโทรศัพท์
13. เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ
1. AIS
2. DTAC
3. TRUE MOVE
4. อื่น ๆ ระบุ...................
14. e-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้ อมูลกำรสมัคร
15. หนังสื อสำคัญแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำทีใ่ ช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัคร
15.1 ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา..........................................................................................................................................................................................................................................................
15.2 เลขประจาตัวตามวุฒิการศึกษา
(กรอกข้อมูลเริ่ มจากช่องแรกด้านซ้ายมือ)
15.3 ชื่อตัว-ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษาภาษาไทย (เฉพาะกรณี ชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อตัว-ชื่อสกุลในปัจจุบนั ).............................................................................................................
15.4 ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................................... จังหวัดที่ต้ งั สถานศึกษา................................................................
15.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม/GPAX…………………………………… 15.6 ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
16. ประกอบอำชีพ .................................................................................... 16.1 ลักษณะงาน .........................................................................................
16.2 รหัสอาชีพ
17. สำขำวิชำ/แขนงวิชำ/วิชำเอกทีต่ ้ องกำรสมัครเข้ ำศึกษำ
17.1 สาขาวิชา..........................................................................................................................................................................................
17.2 แขนงวิชา/วิชาเอก............................................................................................................................................................................. รหัสแขนงวิชา/วิชาเอก
17.3 กลุ่มวิชา (ถ้ามี).................................................................................................................................................................................. รหัสกลุ่มวิชา

คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความทีข่ า้ พเจ้ากรอกใน มสธ.1 พร้อมทัง้ หลักฐานทีใ่ ช้สมัครทัง้ หมด ถูกต้องตรงกับความเป็ น
จริงทุกประการ และยินยอมให้ตรวจสอบและใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าจากสานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ หากข้อความข้างบนนี้ไม่เป็ นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถกู ต้องตรงตาม
ระเบียบการสมัครฯ หรือเป็ นหลักฐานปลอม หรือเป็ นข้อความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และลบชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทนั ที โดยมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งคืน
ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาทีไ่ ด้ชาระแก่มหาวิทยาลัย และไม่วา่ กรณีใด ข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

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

ตัวบรรจง (...............................................................................................)
วันที่ .................. เดือน ................................................ พ.ศ.2555

19. กำรลงทะเบียนเรียนและค่ ำใช้ จ่ำยทีต่ ้ องชำระ
จำนวนเงินรวม (บำท)

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำยที่ต้องชำระในกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
1. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (500) + ค่ำบำรุงกำรศึกษำ (300) + ค่ำธรรมเนียมกำรเปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตนิ ักศึกษำฯ (100)
2. ลงทะเบียนเรียน
ชื่อชุ ดวิชำ (ภำษำไทย)

900
ค่ ำชุ ดวิชำสำหรับนักศึกษำใหม่

รหัสชุ ดวิชำ

(บำท)

ชุดวิชาที่ 1
ชุดวิชาที่ 2
ชุดวิชาที่ 3
รวมค่ ำชุ ดวิชำสำหรับนักศึกษำใหม่

ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น (ข้ อ 1 + 2)
20. วิธีกำรชำระเงินในกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียน

 1. ชาระด้วยบริ การ Pay at Post ณ ที่ทาการไปรษณีย์ (ยกเว้นไปรษณียอ์ นุญาตเอกชน)
 2. ชาระที่จุดบริ การเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ทัว่ ประเทศ
 3. ชาระด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
 4. ชาระด้วยตนเองที่ทาการ มสธ. ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
21. สถำนทีท่ ใี่ ห้ มหำวิทยำลัยจัดสอบ

 1. จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรี ยน............................................................................................จังหวัด.........................................................รหัสสนามสอบ
 2 จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณียท์ ี่อยูต่ ามข้อ 11 เป็ นเกณฑ์ในการจัดสอบตามระบบของมหาวิทยาลัย
22. บัตรประจำตัวนักศึกษำ เมือ่ มหำวิทยำลัยขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำแล้ วให้ จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษำข้ อใดข้ อหนึ่งเท่ ำนั้น ดังต่ อไปนี้

 1. บัตรประจาตัวนักศึกษาที่จดั ทาโดยมหาวิทยาลัย
 2. บัตรประจาตัวนักศึกษา มสธ. - ATM กรุ งไทย ประสงค์ขอรับบัตรที่ธนาคารกรุ งไทย สาขา...............................................................................................รหัสสาขา.................................

ข้ อมูลประกอบกำรสมัคร

23. สถำนภำพ
 1. โสด
 2. สมรส
24. เชื้อชำติ
 1. ไทย
 2. จีน
25. สั ญชำติ
 1. ไทย
 2. จีน
26. ศำสนำ
 1. พุทธ
 2. อิสลาม
27. วัตถุประสงค์ ทเี่ ข้ ำศึกษำกับ มสธ.
 1. ประกอบอาชีพ
 2. ศึกษาต่อ
28. ท่ ำนรับรู้ข่ำวสำรกำรรับสมัครจำกแหล่งใด (เลือกได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
 1. แผ่นพับ มสธ.
 2. หนังสือพิมพ์.........................

 5. โทรทัศน์

29. รำยได้ ปัจจุบันผู้สมัคร (บำท/เดือน)
 1. 3,000 หรื อน้อยกว่า 

สื6. เพื่อน/ญาติ
สื
2. 3,001 – 6,000








 2. ม.6
 สื6. อนุปริ ญญา
 10.
สื อื่น ๆ ระบุ................................

5. 12,001 – 15,000
30. วุฒิกำรศึกษำสู งสุ ด
 1. ม.3
5. ปวส.

สื6. 15,001 – 18,000
สื

9. ปริ ญญาเอก
31. เงินทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำผู้สมัครได้ มำจำก
สื
 1. กองทุน กยศ.
 2. การทางาน





3. หม้าย

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


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



3. คริ สต์

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

 3. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  4. อื่น ๆ ระบุ......................................



3. SMS


7. อินเทอร์เน็ต www………………… 




3. 6,001 – 9,000




3. ปวช.

4. วิทยุ
8. อื่น ๆ ระบุ.....................................



4. 9,001 – 12,000

7. ปริ ญญาตรี




4. ปวท.
8. ปริ ญญาโท




3. บิดามารดา



4. คู่สมรส



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

7. มากกว่า 18,000

5. ญาติ
7. อื่น ๆ ระบุ........................................
 สื6. การกูย้ ืม
32. สถำนศึกษำอืน่ ๆ ทีผ่ ้ สู มัครกำลังศึกษำอยู่ในปัจจุบัน
สื
 1. ไม่ได้ศึกษาในสถาบันอื่น  2. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ สาขาวิชา............................................................................................

 3. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของเอกชน สาขาวิชา.......................................................
33. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทผี่ ้ สู มัครมีใช้ (เลือกได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)

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


สื
3. เครื่ องเล่น VCD

7. โทรทัศน์





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

402 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศวน.มสธ.ลำ�ปาง

หมู่ 2 ถ.ลำ�ปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง 52190
โทรศัพท์ 0 5426 9531 - 4
โทรสาร 0 5426 9527
E-mail: lp.adoffice@stou.ac.th

สุโขทัย

ลำ�ปาง

ศวน.มสธ.สุโขทัย

4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย - กำ�แพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5562 0654, 0 5562 0657,
0 5565 1099 - 102
โทรสาร 0 5562 0655, 0 5565 1097
E-mail: sk.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.อุดรธานี

หมู่ 10 บ้านคำ�กลิ้ง ต.บ้านจั่น
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4229 2496 - 500
โทรสาร 0 4229 2494
E-mail: ud.adoffice@stou.ac.th

อุดรธานี
อุบลราชธานี

นครสวรรค์
นครนายก
มสธ.

จันทบุรี

นนทบุรี

199 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6
โทรสาร 0 4528 1890
E-mail: up.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.นครสวรรค์

105/35 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก
ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 2450
โทรสาร 0 5622 3010
E-mail: nw.adoffice@stou.ac.th

เพชรบุรี
ศวน.มสธ.นครศรีฯ

ศวน.มสธ.นครนายก

ศวน.มสธ.ยะลา

ศวน.มสธ.จันทบุรี

169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8
โทรสาร 0 7537 8686
E-mail: nr.adoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช

ศวน.มสธ.อุบลราชธานี

116 หมู่ 4 ถ.ท่าสาป - ลำ�ใหม่ ต.ท่าสาป
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0 7326 4023, 0 7326 4014
ต่อ 103, 104
โทรสาร 0 7326 4020
E-mail: yl.adoffice@stou.ac.th

196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง
อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 9
โทรสาร 0 3730 6244
E-mail: nk.adoffice@stou.ac.th

หมู่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3
โทรสาร 0 3938 9434
E-mail: cb.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.เพชรบุรี

ยะลา

90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 54
โทรสาร 0 3241 9247
E-mail: pb.adoffice@stou.ac.th
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ที่ทำ�การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก

กเกร

ไปปา
น
ไป จ.

็ด

ี
นทบุร

สายรถที่ผ่าน
ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์
ไป จ.ปทุมธานี

4.5 ก
ธ.ไท
ม.

.

์

ณิชย

ยพา

มสธ

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

กม.
นะ 5

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

้งวัฒ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

วัดผาสุก
มณีจักร

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

1. รถโดยสารประจำ�ทาง
- ผ่านถนนติวานนท์
		 33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
		 52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
		 1053 (ท่าน้ำ�นนท์ - เวชคาม)
2. รถตู้โดยสาร
ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

