
ปีการศึกษา 2557
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียนเรียนภาคต้น และ ภาคปลาย



(รองศาสตราจารย์  ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศกึษาเปน็ปจัจยัสำาคญัในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน  และประชาชนโดยทัว่ไปตา่งตระหนกั

ถึงความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านการศึกษา  

เพือ่เปน็การขยายและกระจายโอกาสทางการศกึษาใหป้ระชาชน  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชในฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล  ไม่จำากัดจำานวนการรับนักศึกษา  มุ่งให้

นกัศกึษาไดร้บัความสะดวกและประหยดัแมจ้ะเขา้ศกึษากบัมหาวทิยาลยักส็ามารถดำาเนนิชวีติการงานตามปกตไิด ้ 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมามหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนและสือ่การศกึษาหลากหลาย

ประเภท  ตลอดจนองคค์วามรูต้า่งๆ  ทีท่นัสมยั  ทนัตอ่ความกา้วหนา้ของวทิยาการและการเปลีย่นแปลงของสงัคม  

เพือ่ใหน้กัศกึษาศกึษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  แตน่กัศกึษาจะประสบความสำาเรจ็ในการศกึษาไดจ้ำาเปน็

ต้องทำาความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกลตั้งแต่วิธีการลงทะเบียนเรียน  การสอนเสริม  การสอบ  การวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา  และกจิกรรมตา่งๆ  ระหวา่งศกึษา  โดยอา่นรายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยั

จัดส่งให้เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ขอใหท้กุทา่นมาสมคัรเรยีนกบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  ดว้ยความมัน่ใจและภาคภมูใิจในสถาบนั

แห่งนี้

สารจากอธิการบดี



เรียน มสธ. ดีอย่างไร

การเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนที่มีความเป็นอิสระ นักศึกษาสามารถเลือก

เรยีนโดยแบง่เวลาใหม้คีวามเหมาะสมกบัตนเองตามความพรอ้มเพือ่ใหก้ารศกึษาประสบความสำาเรจ็และสามารถ

ทำางานไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีข้อดี ดังนี้

@		ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

@		อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

@		ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้

@		เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อเสริมเพิ่มพูนความรู้

@		อิสระในการจัดตารางเรียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละบุคคล  ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

@		เอกสารการสอนของ มสธ. เปน็ตำาราทีม่คีณุภาพ เปน็ทีแ่พรห่ลายสามารถศกึษาใหเ้ขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง

@		ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก “มุม มสธ.” ที่ห้องสมุดประชาชนประจำาจังหวัดทุกจังหวัด ห้องสมุดศูนย์

  วิทยพัฒนา มสธ. และห้องสมุดของ มสธ.

@		มีการจัดสอนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาก่อนสอบในบางชุดวิชา  ในจังหวัดที่มีนักศึกษา

  ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

@		จัดให้มีสถานที่สอบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

@		นกัศกึษาสามารถรบัฟงัและรบัชมรายการการสอนชดุวชิาตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัไดท้างวทิยกุระจายเสยีง

  วิทยุโทรทัศน์  และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

@		ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ http://www.stou.ac.th

@		ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้

@		สมัครเรียนวิชาทหารได้ 

@		มีทุนการศึกษาให้



สาขาวิชา หลักสูตร แขนงวิชา/วิชาเอก รหัส

ระยะเวลาในการศึกษา
ตามโครงสร้างหลักสูตร  (ปี)

ม.3  
ม.6  
ปวช.

หรือเทียบเท่า

ปวส.  ปวท.
หรืออนุปริญญา   

หรือปริญญา   
หรือเทียบเท่า

ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 1)  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 -  วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 10434 4 2

 -  วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน 10444 4 2

2)  แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 10614 4 3½

3)  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 10224 4 2

ประกาศนียบัตร 1)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 10111 1 1

2)  ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป 10511 1 1

3)  ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ 10431 1 1

4)  ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10713 2½ 2½

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 15114 4 3-3½

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 15111 1 1

ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 1)  วิชาเอกการแนะแนว 20524 - 2-2½

2)  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ 20624 - 2-2½

3)  วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 20724 - 2-2½

4)  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20824 - 2-2½

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 20221 1 1

วิทยาการ เทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

จัดการ -  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 30132 - 2½-3

บริหารธุรกิจบัณฑิต 1)  วิชาเอกการจัดการ 30204 4 2-3½

2)  วิชาเอกการเงิน 30274 4 2-3

3)  วิชาเอกการตลาด 30284 4 2-3½

4)  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 30294 5 3-4½

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1)  วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30354 4 2-3

2)  วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น 30334 4 2-3

3)  วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป 30344 4 2-3

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 30424 4 2½-3½

นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 40114 4 3-3½

ประกาศนียบัตร 1)  ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน 40311 1 1

2)  ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน 40212 2 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557



สาขาวิชา หลักสูตร แขนงวิชา/วิชาเอก รหัส

ระยะเวลาในการศึกษา
ตามโครงสร้างหลักสูตร  (ปี)

ม.3  
ม.6  
ปวช.

หรือเทียบเท่า

ปวส.  ปวท.
หรืออนุปริญญา   

หรือปริญญา   
หรือเทียบเท่า

วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 50174 4 2-3½

สุขภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50514 - 2-3

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1)  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60124 4 2-3

2)  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 60134 4 3

มนุษยนิเวศ- วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

ศาสตร์  -  วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ 70314 4 2½

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 70414 4 -

รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต 1)  แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 80124 4 3½

2)  แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 80314 4 3½

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตรบัณฑิต 1)  แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 90144 4 2-3

และสหกรณ์ 2)  แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 - วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 90514 4 2-3

 - วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ 90524 4 2-3

 - วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 90534 4 2-3

 - วิชาเอกธุรกิจการเกษตร 90544 4 2-3

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 90614 4 2-2½

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 1)  แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ  - วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 96124 4 2½-3

เทคโนโลยี  - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 96134 4 2½-3

2)  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 96314 4 2½-3½

 -  วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 96324 4 2½-3½

  และการสื่อสาร

 -  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 96334 4 2½-3½
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2 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

1.	 ความเป็นมา
แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

แก่ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำามาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 

การเมืองซึ่งตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก 

ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียน 

เป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้ารับฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ 

ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบจำากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ใน พ.ศ. 2514 ไดม้กีารจดัตัง้มหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิาขึน้อกีแหง่หนึง่คอื มหาวทิยาลยัรามคำาแหงซึง่เปดิ 

หลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับ

นักศึกษาได้เป็นจำานวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ทำาให้มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงประสบปัญหาต่างๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่เรียนไม่สามารถขยายให้

เพยีงพอกบัจำานวนนกัศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ทกุๆ ป ีหากมหาวทิยาลยัรามคำาแหงจะขยายการจดัการศกึษาทีด่ำาเนนิการ

อยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลงทุน

ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง 

มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  

ตามพระนามเดมิของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่7 เมือ่ครัง้ดำารงพระอสิรยิยศเปน็ “กรมหลวง 

สุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเปน็รูปพระแสงศร

สามองค์ นำามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำามหาวิทยาลัย

เมือ่วนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงลงพระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวนัที่ 5 กันยายนของทุกป ีเปน็วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกประการ

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก

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

สีประจำามหาวิทยาลัย สีเขียวกับสีทอง โดยสีเขียวเป็นสีประจำาวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล

เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียว

ขลิบบริเวณชายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี มีวงกลม 1 วง ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง

2.	 การจัดการศึกษา
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชใชร้ะบบการเรยีนการสอนทางไกลเพือ่ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์

แก่นักศึกษาจึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี 

ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบของชุดการสอนเรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 

6 หน่วยกิตทวภิาคของหลักสูตรระดับอุดมศกึษา ชุดวชิาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วย

การสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง

มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาเปน็ระบบทวภิาค ปกีารศกึษาหนึง่ม ี2 ภาคการศกึษาปกต ิแตล่ะภาคการศกึษา 

ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 

3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษา

ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนมี 5 ระดับ คือ

1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท

3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี

5. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน้ (ม.3) ทีม่ปีระสบการณก์ารทำางานหลงัจบการศกึษาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ป ีหรอืมอีายไุมต่ำา่กวา่ 25 ปบีรบิรูณ์ 

หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษาจำาแนกตามระดับ 

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร นักศึกษาที่ไม่สำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร สามารถใช้เวลาใน

การศึกษาได้ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร ดังตัวอย่าง
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1)  นายรักชาติ  ไทยอาสา ใช้วุฒิ ม.6 สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องศึกษาชุดวิชา

ตลอดหลักสูตรจำานวน 24 ชุดวิชา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี จึงสำาเร็จการศึกษา

2)  นายอาสา  รักชาติไทย สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยใช้วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชากำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาตลอดหลักสูตรจำานวน 13 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีครึ่ง  

จึงจะสำาเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ หากไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรได้ สามารถใช้เวลาในการศึกษา 

ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร หากใช้เวลาในการศึกษาครบ 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว 

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และดำาเนินการโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านของมหาวิทยาลัย หรือขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษา

จากสถาบนัการศกึษาอืน่ จะดำาเนนิการไดห้ลงัจากไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ ดรูายละเอยีด 

การโอนชุดวิชา/การเทียบงานรายวิชาและ download แบบฟอร์มได้จาก http://www.stou.ac.th เลือก 

ปริญญาตรี เลือก เรื่องน่ารู้ด้านงานทะเบียน หรืออ่านรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษาที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย ์

หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

3.	 ระบบการเรียนการสอน
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชใชร้ะบบการเรยีนการสอนทีเ่อือ้อำานวยใหน้กัศกึษาสามารถใชเ้วลาศกึษา

ดว้ยตนเองโดยไมต่อ้งเขา้ชัน้เรยีนตามปกต ิแตใ่ชว้ธิกีารศกึษาโดยผา่นสือ่การสอนตา่งๆ เรยีกวา่ ระบบการศกึษา

ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้

3.1  ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง

ประจำาชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมัลติมิเดียประจำาชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ

3.2  ศกึษาจาก “สือ่เสรมิ” รายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันป์ระกอบชดุวชิาตามตารางออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย กรมประชาสัมพันธ์  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) ระบบ C-Band รับชมจากจานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 146  

DYNASAT ชอ่ง 122 INFOSAT และ THAISAT ชอ่ง 115 สถานวีทิยโุทรทศันก์ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม

วังไกลกังวล ช่อง DLTV 8 และทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://www.stou.ac.th

3.3  เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำาจังหวัดใน 

บางชุดวชิาและในบางจังหวดัที่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำาหนด โดยขอให้นักศกึษา

ติดตามรายละเอียดได้จากตารางสอนเสริมประจำาภาคการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถรับชมการ 

สอนเสริม (บางชุดวิชา) ได้ทางอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) ที่ http://www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online 

และทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8)

3.4  เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชากำาหนด ซึ่งเป็นการทำากิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นอกเหนือจาก 

สื่อเอกสารการสอน หรือสื่ออื่นๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมรายละเอียดและวิธีการเรียนรู้เฉพาะด้านให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
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3.5  เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการ

ศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้ง

ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้นักศึกษาสามารถอ่านตรวจ

สอบกำาหนดการอบรมและรายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th  ปริญญาตรี  

ตรวจสอบกำาหนดวันอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

3.6  การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาเมื่อศึกษาและสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตาม

โครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษา หากไมส่ามารถสอบผา่นทกุชดุวชิาภายในระยะเวลาตามหลกัสตูร สามารถใชเ้วลา

ในการศึกษาไดไ้ม่เกิน 3 เท่าของหลักสูตร หากครบกำาหนดเวลาแล้วมีสิทธิขอขยายเวลาได้อีก 1 ภาคการศึกษา 

แต่หากยังไม่สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

4.	 การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชา

เป็นผู้กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา ตามลักษณะของ

แต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชากำาหนดไว้

สำาหรับกำาหนดการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา สถานที่สอบ และการประเมินผลการศึกษา การแจ้งผล

การทดสอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการ ดังนี้

- สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสถานที่สอบให้กับนักศึกษาเพื่ออำานวยความสะดวก

และชว่ยเหลอืนกัศกึษาไมต่อ้งละทิง้หนา้ทีก่ารงานในระยะเวลาทีม่กีารสอบ ซึง่สถานทีท่ีน่กัศกึษาเขา้สอบเรยีกวา่ 

“สนามสอบ” โดยมหาวิทยาลัยเปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่

นกัศกึษาให้ไวก้บัมหาวทิยาลยัเปน็เกณฑก์ำาหนดสนามสอบใหน้กัศกึษา ซึง่มนีกัศกึษาบางสว่นไมส่ามารถเขา้สอบ 

ในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบตามที่นักศึกษาเลือกไว้ เว้นแต่บางภาคการศึกษา สนามสอบที่นักศึกษาเลือก 

มีจำานวนห้องสอบไม่เพียงพอกับจำานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบใหม่ให้ที่มีสถานที่ใกล้เคียงกับ

สนามสอบที่เลือกไว้ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการนักศึกษาที่มีความจำาเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถ

เข้ารับการสอบในประเทศไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยให้บริการจัดสอบในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประเทศ

ในโครงการฯ จำานวน 7 ประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประจำา 

ประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อม

- กำาหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษามีการสอบ 2 

ครั้ง คือ สอบไล่ และสอบซ่อม โดยมหาวิทยาลัยกำาหนดการสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และดำาเนินการสอบ

ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกำาหนดให้มีการสอบวันละ 2 - 3 คาบ แล้วแต่ความเหมาะสม และ

สำานักทะเบียนและวัดผลจะแจ้งกำาหนดการสอบในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ หรือ

ตรวจสอบกำาหนดการสอบได้ที่  http://www.stou.ac.th  ข้อมูลการเรียนการสอน  ปริญญาตรี  

การสอบ  ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ ก่อนวันสอบแต่ละครั้งประมาณ 10–25  วัน
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- การประเมนิผลการศกึษา มหาวทิยาลยัไดล้ำาดบัขัน้การแสดงความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

ที่เข้าสอบในแต่ละชุดวิชา ดังนี้

คะแนน ลำาดับขั้น/ความหมาย ค่าเฉลี่ย

 ร้อยละ 76 ขึ้นไป H (HONOUR เกียรตินิยม) 4.00

 ร้อยละ 60 - 75 S (SATISFACTORY ผ่าน) 2.30

 ต่ำากว่าร้อยละ 60 U (UNSATISFACTORY  ไม่ผ่าน) -

- I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์) -

 การกำาหนดสัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำาหนดให้ในกรณีต่อไปนี้

 (1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำาดับชั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ

จะไม่มีลำาดับขั้น	 I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำาดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย * (ลำาดับขั้นที่มี

เครื่องหมาย * กำากับ แสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U  

โดยอัตโนมัติ หรือ

 (2)  การดำาเนนิกจิกรรมทีก่ำาหนดตามหลกัสตูรไมเ่สรจ็สมบรูณ์ในภาคการศกึษาทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน

 จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยม

เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์

 การนับชุดวิชาสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้ 

ลำาดับขั้น H และ S เท่านั้น

- การแจ้งผลสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำาเนินการประมวลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว

จะแจ้งผลสอบให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล โดยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยกำาหนด 

วันประกาศผลสอบในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

วันประกาศผลสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย

ภาคการศึกษาที่ 1/2557      สอบไล่ 4 มี.ค. 2558 13 มี.ค. 2558 

สอบซ่อม 12 มิ.ย. 2558 22 มิ.ย. 2558 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557  สอบไล่ 4 ก.ย. 2558 11 ก.ย. 2558

สอบซ่อม 18 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2558

สำาหรับการกำาหนดวันประกาศผลสอบในภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือ

ลงทะเบียนเรียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือที่  http://www.stou.ac.th

หมายเหตุ *  นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่ระบุในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ สามารถขอย้ายสนามสอบได้ 

 อา่นรายละเอยีดการขอยา้ยสนามสอบทัง้การยา้ยแบบถาวรและยา้ยแบบชัว่คราวไดจ้ากคูม่อืนกัศกึษา หนา้ 39-40 และสามารถ 

 อ่านระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ได้จากคู่มือนักศึกษา หน้า 178-186)
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5.	 การลงทะเบียนเรียน
ในการสมัครเป็นนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไม่น้อยกว่า 

1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัครด้วย โดยกรอกรหัสและชื่อชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

ลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้อง ดังนี้

5.1  ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นครั้งแรก ขอแนะนำาให้ลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ โดยสาขาวิชาได้จัดความสำาคัญของเนื้อหาวิชาไว้จาก

ความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นจนถึงเนื้อหาความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจตามลำาดับ ซึ่ง

นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนและสอบผา่นชดุวชิาตามโปรแกรมการลงทะเบยีนเรยีนจะสามารถสำาเรจ็การศกึษาได้

ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร

5.2  ผ้สูมคัรทีเ่คยเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัและใชส้ทิธโิอนชดุวชิาทีส่อบผา่นแลว้เขา้หลกัสตูรใหม่

ทีส่มคัร หรอืผ้สูมคัรทีต่อ้งการขอเทยีบงานรายวชิาทีส่อบผา่นจากสถาบนัการศกึษาอืน่ สามารถจดัโปรแกรมการ

ลงทะเบยีนเรยีนเองโดยเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนจากโครงสรา้งหลกัสตูรทีก่ำาหนดให ้ประกอบกบัตารางสอบ 

เพื่อมิให้แต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ 

นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

สำาหรับชุดวิชาที่เป็นชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา 

รวมทัง้ไมอ่นญุาตใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีของทกุสาขาวชิาในภาคการศกึษาแรกทีส่มคัร 

เนือ่งจากนกัศกึษาจะตอ้งโอนชดุวิชาให้แลว้เสรจ็กอ่น เมือ่เหลอืชดุวชิาทีต่อ้งศกึษาตามหลกัสตูรใหมท่ีส่มคัร

ไม่เกิน 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาแล้ว จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้

เพื่อให้ท่านได้รับชุดวิชาครบตามจำานวนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ผู้สมัครจะต้องชำาระเงิน 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนเรยีนใหค้รบถว้น ดตูวัอยา่งการชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนเรยีน 

หน้า 422

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้ยื่นคำาร้อง

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดและวิธี

ดำาเนินการได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหรือ 

ที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th 

6.		ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา

ใหม่ไว้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

สว่นที ่ 1 ประกอบดว้ย คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ คา่บำารงุการศกึษา คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงทะเบยีน

ประวัตินักศึกษา รวมเป็นเงิน 1,400  บาท  ซึ่งในจำานวนนี้ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหมทุ่กคนต้องชำาระเท่ากัน และ

ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายของชุดวิชาที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัย

กำาหนดให้ในผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชาแต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชามาพร้อม

การสมัครเป็นนักศึกษา สำาหรับอัตราค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นในแต่ละชุดวิชามีการกำาหนดอัตราที่ต้อง

ชำาระแตกต่างกัน ดูรายละเอียดจากหน้า 352 - 388
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	โอกาสทางการศึกษาสำาหรับผู้พิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาสำาหรับผู้พิการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆได้

ตามศกัยภาพของตนเองและความพรอ้มในการจดัการศกึษาของแตล่ะสาขาวชิา  ผูพ้กิารสามารถขอรบัคำาปรกึษา

เพือ่รบัขอ้สนเทศทีจ่ำาเปน็กอ่นตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษาไดท้ี ่ ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร  โทรศพัท ์ 0 2504 7821–3 

โทรสาร  0 2503 3963  e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th  หรือ  http://www.stou.ac.th  ปริญญาตรี

  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  หรือทางไปรษณีย์ที่  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  สำานักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตำาบลบางพูด  อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120

บริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ

 -   การให้คำาปรึกษา  การเลือกสาขาวิชา  การวางแผนการเรียนสำาหรับนักศึกษาพิการ

 -   เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

 -   สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ  เช่น  หนังสือเสียงเดซี

วิธีการขอรับบริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ

 1. ติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  หรือ  ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร   

  (One-Stop Service Center: OSS Center)  เพื่อรับข้อสนเทศเพิ่มเติม

 2. แสดงหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการในการติดต่อขอรับบริการ  เช่น  บัตรประจำาตัว -  

  คนพกิาร  บตัรประจำาตวัประชาชน  ใบรบัรองแพทย ์ ประวตักิารเรยีนจากสถานศกึษาเดมิ  เปน็ตน้

การขอรบัเงนิอดุหนนุทางการศกึษาสำาหรบันกัศกึษาพกิารระดบัปรญิญาตร ี นกัศกึษาพกิารทีป่ระสงค์

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการ  ดังนี้

 1.  เปน็คนพกิารทีม่บีตัรประจำาตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

  คนพิการ

 2. มสีถานภาพนกัศกึษา มสธ. และกำาลงัศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีเปน็  ปรญิญาตรใีบแรก  

  เท่านั้น

 3. ไมเ่คยไดร้บัการอดุหนนุทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษาสำาหรบั 

  คนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน

นักศึกษาพิการแจ้งความต้องการจำาเป็นทางการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

และติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สม่ำาเสมอ

หมายเหตุ    1. ผูพ้กิารทีส่มคัรเรยีน มสธ.  โปรดใหร้ายละเอยีดใน  แบบกรอกขอ้มลูสำาหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็ผูพ้กิาร  หนา้ 349 และสง่มาพรอ้ม

  กับเอกสารการสมัคร

  2.  ในปีการศึกษา  2554  เป็นต้นไป  สาขาวิชาใดที่โครงสร้างหลักสูตรต้องศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทย  และชุดวิชาภาษา 

  อังกฤษทุกชุดวิชา  ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างที่จะลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียน  ต้องขอคำาแนะนำาปรึกษาจากสาขาวิชา 

  หรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้น  ชุดวิชา 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และชุดวิชา   

  10171  การใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถศึกษาได้)
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	โอกาสทางการศึกษาสำาหรับผู้ต้องขัง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขังได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อ 

พัฒนาตนเอง โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร

ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ ทุกหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์ ทุกวิชาเอก

วิทยาการจัดการ ทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นิติศาสตร์ วิชาเอกนิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

เศรษฐศาสตร์ ทุกวิชาเอก

รัฐศาสตร์ ทุกแขนงวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทุกวิชาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการสมคัรเปน็นกัศกึษาใหม ่ผูต้อ้งขงัทีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ต้องดำาเนินการขออนุญาตสมัครเป็นนักศึกษาต่อกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา ในกรณีที่ดำาเนินการขออนุญาตแล้วอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์ มหาวิทยาลัย

อนุโลมให้ผู้สมัครจัดส่งหนังสืออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ภายหลังการสมัครได้

สำาหรับผู้ต้องขังที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาได้ก่อน 

และต้องส่งหนังสืออนุญาตมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วยเท่านั้น โดยในหนังสืออนุญาตต้องระบุว่า อนุญาต

ให้สมัครเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
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โอกาสทางการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือ 

จากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ สำานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ

กระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ และ

เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาสำาหรับคนไทยในประเทศ

สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาที่มีการ

ฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 4 - 5 วัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมกีารให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ สำาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในประเทศไทยแต่ในช่วงเวลาสอบมีภารกิจในต่างประเทศ

1.	 วิธีการสมัคร
1) ผู้สมัครที่พำานักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถ download 

ใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาไดจ้ากเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัที ่http://www.stou.ac.th คลกิ รบัสมคัร

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 คลิก ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

ใหผู้ส้มคัรตดิตอ่ศนูยบ์รกิารการศกึษาของ มสธ. ดงัรายชือ่ขา้งลา่งนี ้เพือ่สง่เอกสารการสมคัรและชำาระ

เงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

ประเทศ หน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ.

สิงคโปร์ สำานักงานแรงงาน

มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ไต้หวัน สำานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป

ซาอุดีอาระเบีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

บรูไน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

จีน สำานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

2) ผูส้มคัรทีพ่ำานกัอยูใ่นประเทศอืน่นอกเหนอืจากขอ้ 1) ใหด้ำาเนนิการสมคัรตามขัน้ตอนเดยีวกบัผูส้มคัร 

ทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ โดย download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ http://www.stou.ac.th   รับสมัครนักศึกษาใหม่   ใบสมัครและ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
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ผูส้มคัรตอ้งแจง้ทีอ่ยูภ่ายในประเทศไทยสำาหรบัใชต้ดิตอ่กบัมหาวทิยาลยัในการรบัเอกสารทีม่หาวทิยาลยั

จัดส่งให้โดยต้องมีญาติ หรือบุคคลอื่นดำาเนินการจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครในประเทศที่พำานักอยู่ต่อไป เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้สมัครโดยตรงยังประเทศที่พำานักได้

2.	 วิธีการชำาระเงิน
1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิดค่าลงทะเบียนเรียนในการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่พำานักอยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ในอัตรา

เหมาจ่ายตามจำานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้

จำานวนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาที่สมัคร

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาต่อไป

ค่าลงทะเบียนเรียน 
สอบซ่อม/ครั้ง

1 ชุดวิชา 5,600 บาท 5,000 บาท

2 ชุดวิชา 6,600 บาท 6,000 บาท 1,500 บาท

3 ชุดวิชา 7,600 บาท 7,000 บาท

2) ผู้สมัครที่พำานักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศที่กล่าวแล้ว ให้ชำาระเงินในอัตราเดียวกัน

กับผู้สมัครในประเทศไทย

3.	 การใช้บริการจัดสอบ
1) นักศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส ์(ดไูบ) มหาวทิยาลยัจะจดัสอบให ้ณ สำานกังานแรงงาน หรอืสถานเอกอคัรราชทตู หรอืสถานกงสลุใหญ่

ที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ประเทศนั้นๆ 

2) สำาหรับนักศึกษาในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศข้างต้นที่ประสงค์จะเข้าสอบ ณ ประเทศ 

ทีพ่ำานกัอยู ่มหาวทิยาลยัจดัใหม้บีรกิารจดัสอบภายในประเทศทีพ่ำานกัอยูโ่ดยไมต่อ้งเดนิทางกลบัมายงัประเทศไทย 

โดยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำาประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ได้ 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้บริการจัดสอบต้องดำาเนินการยื่นคำาร้องและโอนเงินค่าบริการจัดสอบ ก่อนกำาหนด

การสอบ 45 วัน 

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มใบคำาร้องขอใช้บริการจัดสอบต่างประเทศได้จาก http://www.stou.ac.th 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบริการจัดสอบต่างประเทศสำาหรับนักศึกษาที่พำานักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือ 

จากขอ้ 1) ในอตัราเหมาจา่ย 6,500 บาท ตอ่ครัง้ของการสอบ (ไมร่วมกบัคา่ลงทะเบยีนเรยีน) โอนเงนิคา่บรกิาร

จัดสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเอง) ส่งแบบฟอร์ม

ใบคำาร้องและสำาเนาใบเสร็จรับเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบที่ธนาคารออกให้ มายังฝ่ายจัดสอบ สำานักทะเบียน 

และวัดผล ทางโทรสารที่ 0 2503 2742 หรือทาง e - mail address: ev.reoffice@stou.ac.th ภายในวันที่

ชำาระเงนิหรอืวนัรุง่ขึน้ หากมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัสถานทีส่อบ มหาวทิยาลยัจะแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเปน็รายกรณไีป 

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0 2503 2681 ฝ่ายจัดสอบ สำานัก

ทะเบียนและวัดผล
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รูปถ่าย  2  น้ิว 
(กรุณาอยา่ติดรูปทบัเส้นขอบของ     

ใบสมคัร) 

 

2. ภำคกำรศึกษำทีส่มคัร        
 

1. ภาคปลาย  (ยื่นใบสมคัร 1 พ.ย.2557  – 16 ก.พ. 2558)            
 

3. กลุ่มผู้สมคัร        
 

1. ผูส้มคัรทัว่ไป     
 

2.  บณัฑิต  มสธ.                          
 

3. เคยเป็นนกัศึกษา  มสธ.         
 

4. เป็นนกัศึกษา มสธ. คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ภาค 1/2556 
 

4. ประเภทของผู้สมคัร        

 

1.ชาย     
 

2. หญิง          

  

3. พิการ ระบุ........................                 

 

5. เพศ        

 

1. ทัว่ไป 

 

6. ค ำน ำหน้ำช่ือ        
 

1. นาย 
 

2. นาง    
 

3. นางสาว    
 

4. ยศ/อ่ืน ๆ (ระบุช่ือเตม็)......................................................................................   
 

7. ช่ือตวั - ช่ือสกลุ (ภำษำไทย)        
 

8. ช่ือตวั - ช่ือสกลุ (ภำษำองักฤษ)        
 

9. วนั/เดอืน/ปี เกดิ                                            
 

10. รหัสไปรษณย์ีจังหวดัเกดิ                                            

มสธ.1.1 

11. ทีอ่ยู่ทีต้่องกำรให้มหำวทิยำลยัใช้ในกำรตดิต่อ  

 
 

 (โปรดกรอกดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้น)                                          
 

11.1   ช่ือ-ช่ือสกุล ของผูรั้บฝาก (กรณีใหผู้อ่ื้นรับเอกสารแทน).......................................................................................................................................................................................................                           
 

11.2   ท่ีอยูข่องผูส้มคัร ....................................................................................................................................................................................................................................................................                                          

 

วนัท่ี 
 

เดือน 
 

พ.ศ. 

 

2. พระ          

 

12. เบอร์โทรศัพท์ทีใ่ช้ในกำรตดิต่อ ทีบ้่ำน/ทีท่ ำงำน 

 

13. เบอร์โทรศัพท์มอืถือ 

 

 

14. e-mail address…………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………….......……….                                      
 

15. หนังสือส ำคญัแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำทีใ่ช้เป็นหลกัฐำนกำรสมคัร 

 
 

15.1   ช่ือเตม็วุฒิการศึกษา..........................................................................................................................................................................................................................................................                                 

 

15.3   ช่ือตวั-ช่ือสกุลตามใบวุฒิการศึกษาภาษาไทย (เฉพาะกรณี ช่ือตวั-ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือตวั-ช่ือสกุลในปัจจุบนั).............................................................................................................                                  
 

15.4   ช่ือสถานศึกษา..........................................................................................................................................................                                 
 

จงัหวดัท่ีตั้งสถานศึกษา................................................................                                  
 

15.5  ปี พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา                                 
16. อำชีพ   ................................................................................... .............................................. .............................................. .............................................. 
 17. สำขำวชิำ/แขนงวชิำ/วชิำเอกทีต้่องกำรสมคัรเข้ำศึกษำ 

 17.1  สาขาวิชา.......................................................................................................................................................................................... 
 17.2  แขนงวิชา/วิชาเอก............................................................................................................................................................................. 
 

 

รหสัแขนงวิชา/วิชาเอก 

17.3  กลุ่มวิชา (ถา้มี).................................................................................................................................................................................. 
 

 

รหสักลุ่มวิชา 

ค ำรบัรอง 
               ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นถกูตอ้งตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั และขอ้ความทีข่า้พเจา้กรอกใน มสธ.1 พรอ้มทัง้หลกัฐานทีใ่ชส้มคัรทัง้หมด ถูกตอ้งตรงกบัความเป็น
จรงิทุกประการ และยนิยอมให้ตรวจสอบและใชข้อ้มลูของขา้พเจา้จากส านกังานกลางทะเบยีนราษฎร์  หากขอ้ความขา้งบนนี้ไม่เป็นความจรงิเพยีงขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืหลกัฐานใดที่ใชส้มคัรไม่ถกูตอ้งตรงตาม
ระเบยีบการสมคัรฯ หรอืเป็นหลกัฐานปลอม หรอืเป็นขอ้ความเทจ็ขา้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษา และลบชือ่ออกจากทะเบยีนนกัศกึษาได้ทนัที  โดยมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งคนื 
ค่าบ ารุงการศกึษา  ค่าธรรมเนียมการศกึษา  และค่าวสัดุการศกึษาทีไ่ด้ช าระแก่มหาวทิยาลยั และไม่วา่กรณีใด ขา้พเจา้ขอใหส้ญัญาวา่จะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช และ
ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัโดยเคร่งครดั 

18. ลำยมอืช่ือ...................................................................................................ผู้สมคัร 

       ตวับรรจง  (...............................................................................................)                                                                                                  ลงช่ือ.............................................................................................. 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและวดัผล)        วนัที ่.................. เดอืน ................................................ พ.ศ. 2557 

 

 ประเทศ                                            

15.2  เลขประจ าตวัตามวุฒิการศึกษา 

 

ข้อมูลกำรสมัคร                                            

 

ประวตัผู้ิสมคัร        

 

(กรอกขอ้มูลเร่ิมจากช่องแรกดา้นซา้ยมือ)                                  
 

ส ำหรับคนไทยในประเทศ สิงคโปร์ มำเลเซีย ฮ่องกง ไตห้วนั บรูไน ซำอุดีอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
(ดูไบ) 

  สิงคโปร์              มำเลเซีย            ฮ่องกง            ไตห้วนั           บรูไน          ซำอุดีอำระเบีย          สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์(ดูไบ) 

(เลขหนงัสือเดินทำงใหใ้ส่เร่ิมจำกช่องแรก ส่วนท่ีเหลือใหเ้วน้ไว)้ 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................                                          

.............................................................................

....                                 
.................................................................................                                 



 

 

ค่ำลงทะเบียนเรียนในกำรจัดกำรศึกษำคิดค่ำใช้จ่ำยในอตัรำเหมำจ่ำย ดงันี้ จ ำนวนเงนิรวม (บำท) 

1 ชุดวชิำ 5,600 บำท 2 ชุดวชิำ 6,600 บำท 3 ชุดวชิำ 7,600 บำท  
ชุดวชิำทีต้่องกำรลงทะเบียนเรียน    

ช่ือชุดวชิำ  (ภำษำไทย) รหัสชุดวชิำ   

        

                                                                                                                                                                              รวมค่ำชุดวชิำส ำหรับนักศึกษำใหม่  

                                                                                                                                                                              ยอดรวมที่ต้องช ำระทั้งส้ิน   

 
                                                         

     
  

                                   
 
                               
 

 
 

                                                                       
 

                                               
                   

                                                                             
                      

                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                     
                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                       
                                   
                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                       
                   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                              
                                                                                                                              
 
                       
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

21. สถำนทีท่ีใ่ห้มหำวทิยำลยัจดัสอบ  

 จดัสอบ ณ สถานกงสุล / ส านกังานแรงงาน........................................................................................ประเทศ.............................................รหสัสนามสอบ
สนามสอบ 
 

ข้อมูลประกอบกำรสมัคร 
 22. สถำนภำพ 

 1. โสด 
 

2. สมรส 
 

3. หมา้ย 
 23. เช้ือชำติ 

 1. ไทย 
 

2. จีน 
 

3. อ่ืน ๆ ระบุ.......................... 
 24. สัญชำติ 

 1. ไทย                   
 

2. จีน 
 

3. อ่ืน ๆ ระบุ.......................... 
 

1. แผน่พบั มสธ.                
 

2. หนงัสือพิมพ.์........................ 

สื 
 

3. SMS 
 

25. ศำสนำ 
 1. พุทธ             

 

2. อิสลาม 
 

3. คริสต ์
 

4. อ่ืน ๆ ระบุ...................................... 
 

30. ท่ำนรับรู้ข่ำวสำรกำรรับสมคัรจำกแหล่งใด  (เลอืกได้มำกกว่ำ  1  ข้อ) 

 4. วิทยุ 
 5. โทรทศัน ์               

 

6. เพื่อน/ญาติ 

สื 
 

7. อินเทอร์เน็ต www………………… 
 

8. อ่ืน ๆ ระบุ..................................... 
 

1. 3,000  หรือนอ้ยกวา่                
 

2. 3,001 – 6,000   

สื 
 

3. 6,001 – 9,000 
 

4. 9,001 – 12,000 
 5. 12,001 – 15,000 

 

6. 15,001 – 18,000 

สื 
 

7. มากกวา่  18,000 
 

26. รำยได้ปัจจุบันผู้สมคัร  (บำท/เดอืน) 

 

1. ม.3                
 

2. ม.6 

สื 
 

3. ปวช. 
 

4. ปวท. 
 5. ปวส. 

 

6. อนุปริญญา 

สื 
 

7. ปริญญาตรี 
 

27. วุฒิกำรศึกษำ
สูงสุด 

 8. ปริญญาโท 
 9. ปริญญาเอก 

 

10. อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

สื 
 

1. กองทุน กยศ.                
 

2. การท างาน 

สื 
 

3. บิดามารดา 
 

4. คู่สมรส 
 5. ญาติ 

 

6. การกูย้ืม 

สื 
 

7. อ่ืน ๆ ระบุ........................................ 
 

28. เงนิทีใ่ช้ในกำรศึกษำผู้สมคัรได้มำจำก 

 

1. ไม่ไดศึ้กษาในสถาบนัอ่ืน                
 

2. วิทยาลยั/มหาวิทยาลยัของรัฐ สาขาวิชา............................................................................................ 

3. วิทยาลยั/มหาวิทยาลยัของเอกชน สาขาวิชา....................................................... 
 

4. อ่ืน ๆ ระบุ....................................................... 

 

สื 
 

29. สถำนศึกษำอืน่ ๆ ทีผู้่สมคัรก ำลงัศึกษำอยู่ในปัจจุบัน 

 

1. มีคอมพวิเตอร์แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต 
 

2. มีคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

5. โทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่ออินเทอร์เน็ตได ้
 

6. วิทยุ 

สื 
 

31. อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีผู้่สมคัรมใีช้ (เลอืกได้มำกกว่ำ  1  ข้อ) 
 

3. เคร่ืองเล่น VCD 
 

4. เคร่ืองเล่น DVD 
 

19. กำรลงทะเบียนเรียนและค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระ 

8. อ่ืน ๆ ระบุ........................................ 7. โทรทศัน์ 
 

ช าระเงินผา่น ณ สถานกงสุล / ส านกังานแรงงาน ....................................................................................ประเทศ.............................................. 
........................................................................................ประเทศ.....................................................................................................................................ประเทศ
............................................. 
 

20. วธิีกำรช ำระเงนิในกำรสมคัรเป็นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียน 

     

     

     

ชุดวิชาท่ี 1 
 ชุดวิชาท่ี 2 
 ชุดวิชาท่ี 3 
 

 

    (ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี) 
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แนวทางการเลือกสาขาวิชาในการเข้าศึกษา

เมื่อผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว สนใจ

สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำาเร็จได้ตามความตั้งใจนั้น จะต้องศึกษาและ

พิจารณารายละเอียดแนวทางในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้

1. สำารวจความสนใจของตนเอง สำารวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียน 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ และวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างเป็นธรรมว่าตนเองเหมาะสมกับการ

ศึกษาในสาขาวิชาใด

2.  ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง

3.  ศกึษาโครงสรา้งหลกัสตูรของสาขาวชิาทีส่นใจ วา่จะตอ้งศกึษากีช่ดุวชิา ประเมนิเบือ้งตน้จากชือ่ชดุวชิา 

ว่ายากหรือง่าย สำาหรับความสามารถของตัวเรา

4.  ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้

 - สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

 - สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการทำางานหรือไม่

 - ความจำาเป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา

 - ความยาก - ง่ายในการเรียนให้สำาเร็จการศึกษา

 - การประกอบอาชีพหลังจากสำาเร็จการศึกษา

5.  ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำาเร็จมากที่สุด



F  สาขาวิชาศิลปศาสตร์

F  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

F  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

F  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

F  สาขาวิชานิติศาสตร์

F  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

F  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

F  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

F  สาขาวิชารัฐศาสตร์

F  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

F  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

งดรับนักศึกษา

			สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา	
			ปีการศึกษา	2557



14 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุก

สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นในการเข้าใจสังคมและ 

การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา สามารถดำารงอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่

สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

สารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

ในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล หน่วยทะเบียน 

และสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและสำานักงานทุกแห่งที่ใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉัยสั่งการทั้งในภาครัฐ 

และเอกชน ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ดังนี้

 1.1 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

 1.2 วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน

2. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ เนน้การใหค้วามรู ้ความสามารถ เพิม่มาตรฐาน

วชิาชพีและทกัษะทีจ่ำาเปน็ในการใชภ้าษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซึง่เปน็ภาษาสากลของโลก 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 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู (6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว

 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย (7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์

 (3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ (8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข

 (4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม (9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง

 (5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน (10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร
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5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถเทียบโอน

หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการ

สารสนเทศและปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในหน่วยงานและองค์การต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพและสนองตอบ

ต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

 แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้

 (1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป

 (2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือ่ใหค้วามรูท้างดา้นศลิปศาสตรแ์กบ่คุลากรทีป่ระสงคจ์ะพฒันาวชิาชพีของตนเองอยา่งกวา้งขวาง

ยิ่งขึ้น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอำานวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ และนำามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การสารสนเทศประเภท

ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการ 

ด้านวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถนำาความรู้และทักษะ

ดา้นภาษาองักฤษไปประยกุต์ในอาชพีคร ูอาจารย ์นกัวชิาการ นกักฎหมาย นกัธรุกจิ พนกังานโรงแรม มคัคเุทศก ์ 

เจ้าหน้าที่สำานักงาน ช่าง นักวิชาการเกษตร และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา:	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สารสนเทศศาสตร์)

	 Bachelor	of	Arts	(Information	Science)

	 ศศ.บ.	(สารสนเทศศาสตร์)

	 B.A.	(Information	Science)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

	 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป	รหัส	10434

	 วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน	รหัส	10444	

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	42	-	43

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	47	-	48

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ  

  เทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ  

 6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

  เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

  ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป	รหัส	10434

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา   (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา   (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

   - บังคับ  3  ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - เลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 - และเลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

      - บังคับ  1  ชุดวิชา

      10202 การอ่านภาษาไทย

     - และเลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

      - บังคับ  10  ชุดวิชา

   13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ  13412 แหล่งสารสนเทศทาง

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ  และวิทยาศาสตร์

   สารสนเทศศาสตร์        13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

       13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    สารสนเทศศาสตร์ (1)  เบื้องต้น       

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13414 การจัดการทรัพยากร

   ลักษณะพิเศษ  สารสนเทศท้องถิ่น

 - และเลือกอีก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13423  ระบบสารสนเทศสำานักงาน 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

     และการจัดการความรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

 เทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

      - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์ 

    
หมายเหตุ (1) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

  รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต    
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

      - บังคับ  8  ชุดวิชา

   13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ  13401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ     13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์ (1)

  13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ  13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทาง 13414 การจัดการทรัพยากร

   ลักษณะพิเศษ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์   สารสนเทศท้องถิ่น

     และวิทยาศาสตร์ 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

   
หมายเหตุ (1) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

  รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต    
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วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป	รหัส	10434

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
	 วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน	รหัส	10444

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ�        

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

      - บังคับ  3  ชุดวิชา

      10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

      - บังคับ  1  ชุดวิชา

      10202  การอ่านภาษาไทย

      - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

  10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์ 
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

      - บังคับ  9  ชุดวิชา

  13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น    13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421  การจัดการงานสำานักงาน      

       13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13323 การจัดการการเงินและ     13422 พฤติกรรมองค์การและ        

 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง  การจัดการการดำาเนินงาน   การจัดการการตลาด

   สารสนเทศศาสตร์ 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

     สารสนเทศศาสตร์ (1)

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

   การบริหาร  การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 

 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

     และการจัดการความรู้  งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

   เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

 เทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง   

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1   ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ง.   หมวดวิชาเลือกเสรี 1   ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

  รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

   - บังคับ  1  ชุดวิชา

      10202 การอ่านภาษาไทย

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์   

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

   - บังคับ  5  ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น    13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13421 การจัดการงานสำานักงาน

     13323 การจัดการการเงินและ  สารสนเทศศาสตร์ (1) 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

   การจัดการการดำาเนินงาน

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

   การบริหาร  การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

    - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

       การจัดการการตลาด

 - และเลือกอีก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

  13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

     และการจัดการความรู้  งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     เลือก 1 ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

หมายเหตุ  (1) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

  รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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ศิลปศาสตร์	คุณ
สมบัติการสมัครสาขาวิชาศิลปศาสตร์

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา:	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)

	 Bachelor	of	Arts	(English)

	 ศศ.บ.	(ภาษาอังกฤษ)

	 B.A.	(English)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614

	 	

เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	43	-	44

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า 

  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

	 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

  ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย

  รับรอง

  ผู้มีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำาเป็นต้องมีความรู้

  ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และ

  อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีระบบ

  การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e - Learning

  และซีดีรอมเป็นส่วนใหญ่

หมายเหตุ    สำาหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาแขนงวชิาภาษาองักฤษทกุคน  ต้องกรอก email address ของตนเองในใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเปน็

  นักศึกษา ข้อ 15 ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อในการเรียนด้วยระบบ e-Learning  
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    โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ	รหัส	10614	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
 (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

     - บังคับ  3  ชุดวิชา 

     10103 ทักษะชีวิต 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา

     - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

     10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก  

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

     10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14213  การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (1) (2)

     เพื่อการสื่อสาร (1) (2) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (1) (2)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

      - บังคับ  11  ชุดวิชา

     11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่ 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (1) (2) 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (1) (2)

   สำานักงาน 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (1) (2) 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 14318 หลักการแปล (1) (2)   อย่างมีประสิทธิผล (1) (2)

   ด้วยตนเอง (1) (3)      14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (4) 14423 ประสบการณ์วิชาชีพ  

 14215  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (1) (2)  ภาษาอังกฤษ (5)

   เบื้องต้น (1) (2)

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัทิางดา้นภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน ์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเขา้ลงทะเบยีน

  เรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/

  elearning และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 (3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาที่สมัคร และ

  ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปล ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

 (5) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  และเหลอืไมเ่กนิ  3  ชดุวชิา  กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว     ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 11309  ทฤษฎีการสอนภาษา (1) 

 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพ 

   พนักงานโรงแรม  บุคลากรสาธารณสุข   ในประชาคมอาเซียน

    11307  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)  

ข. หมวดวิชาแกน  4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ  13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

  10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (2) (3)

     เพื่อการสื่อสาร (2) (3) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (2) (3)

หมายเหตุ (1) ยังไม่เปิดสอน

 (2) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัทิางดา้นภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน ์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเขา้ลงทะเบยีน

  เรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/

  elearning และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (3) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

  - บังคับ  11  ชุดวิชา

  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (1) (2) 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (1) (2)

   เจ้าหน้าที่สำานักงาน     14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1) (2) 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษา

 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 14318 หลักการแปล (1) (2)  อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (1) (2) 

   ด้วยตนเอง (1) (3)  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (4) 14423 ประสบการณ์วิชาชีพ  

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ     14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (1) (2)  ภาษาอังกฤษ (5)

   เบื้องต้น (1) (2) 

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ  11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา (6)

 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพ 

   พนักงานโรงแรม  บุคลากรสาธารณสุข    ในประชาคมอาเซียน

    11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

 

 

 

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัทิางดา้นภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน ์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเขา้ลงทะเบยีน

  เรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/

  elearning และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา  

               (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

             (3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาที่สมัคร และ

  ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปล ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

 (5) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

               (6) ยังไม่เปิดสอน
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ศิลปศาสตร์	คุณ
สมบัติการสมัครสาขาวิชาศิลปศาสตร์

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
ชื่อปริญญา:	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ไทยคดีศึกษา)

	 Bachelor	of	Arts	(Thai	Studies)

	 ศศ.บ.	(ไทยคดีศึกษา)

	 B.A.	(Thai	Studies)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	44

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ  

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

  ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา	รหัส	10224		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 - บังคับ   3   ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 10202 การอ่านภาษาไทย 10203 พฤติกรรมมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 - บังคับ  10  ชุดวิชา

 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 12304 ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 11112 วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย 12305 ศิลปะกับสังคมไทย  ของไทย

 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 12306 วรรณคดีไทย 12407 แนวคิดไทย

 12302 เศรษฐกิจไทย   12409  ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (1)

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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-  และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 12303 สังคมไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต 

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี  ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41 

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 - บังคับ  8  ชุดวิชา

 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (1)

 12302 เศรษฐกิจไทย  ของไทย

 12304 ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 11112 วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย 12306 วรรณคดีไทย 12407 แนวคิดไทย 

 12303 สังคมไทย 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	10	กลุ่มวิชาเฉพาะ
ชื่อประกาศนียบัตร:
	 1)	 กลุ่มวิชาเฉพาะครู	 	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(ครู)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Teaching)

	 	 	 	 ป.ออ.	(ครู)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Teaching)

	 2)	 กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย	 	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(กฎหมาย)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Law)

	 	 	 	 ป.ออ.	(กฎหมาย)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Law)

	 3)	 กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ	 	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(ธุรกิจ)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Business)

	 	 	 	 ป.ออ.	(ธุรกิจ)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Business)

	 4)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(การโรงแรม)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Hotel	Work)

	 	 	 	 ป.ออ.	(การโรงแรม)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Hotel	Work)

	 5)	 กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(งานสำานักงาน)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Office	Work)

	 	 	 	 ป.ออ.	(งานสำานักงาน)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Office	Work)

	 6)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(การท่องเที่ยว)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Tourism)

	 	 	 	 ป.ออ.	(การท่องเที่ยว)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Tourism)

	 7)	 กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(คอมพิวเตอร์)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Computer)

	 	 	 	 ป.ออ.	(คอมพิวเตอร์)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Computer)

	 8)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(การสาธารณสุข)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Public	Health)

	 	 	 	 ป.ออ.	(การสาธารณสุข)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Public	Health)

	 9)	 กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง	 	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(ช่าง)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Technicians)

	 	 	 	 ป.ออ.	(ช่าง)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Technicians)

	 10)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร	 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(การเกษตร)

	 	 	 	 Certificate	in	English	for	Specific	Careers	(Agriculture)

	 	 	 	 ป.ออ.	(การเกษตร)

	 	 	 	 Cert.	in	ESC	(Agriculture)
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ศิลปศาสตร์	คุณ
สมบัติการสมัครคุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

 รหัส 10111

  เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

  1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A

  2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1

  3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2

  4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3

  5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน รหัส 4

  6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5

  7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6

  8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7

  9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8

  10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	45

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	49	-	51

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ  

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า 

  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

  ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 

 

หมายเหต ุ  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการ

	 	 ศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	18.3	ด้วย	มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	รหัส	10111(1)	เปิดสอน	10	กลุ่มวิชาเฉพาะ
	 1)	 กลุ่มวิชาเฉพาะครู	รหัส	A
	 2)	 กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย	รหัส	1	
	 3)	 กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ	รหัส	2
	 4)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม	รหัส	3
	 5)	 กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน	รหัส	4	
	 6)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว	รหัส	5	
	 7)	 กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์	รหัส	6
	 8)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข	รหัส	7
	 9)	 กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง	รหัส	8
	10)	 กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร	รหัส	9

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -  บังคับ  3  ชุดวิชา

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

  -  และเลือก 1 ชุดวิชา แยกตามกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

 1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู (รหัส A) ให้ศึกษา

  11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย (รหัส 1) ให้ศึกษา

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

 3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ (รหัส 2) ให้ศึกษา

  11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

  
หมายเหต ุ (1) ชุดวิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ เป็นชุดวิชาในระดับปริญญาตรี 

  ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได ้
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม (รหัส 3) ให้ศึกษา

  11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

 5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน (รหัส 4) ให้ศึกษา

  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

 6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว (รหัส 5) ให้ศึกษา

  11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ (รหัส 6) ให้ศึกษา

  11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข (รหัส 7) ให้ศึกษา

  11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

 9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง (รหัส 8) ให้ศึกษา

  11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

 10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร (รหัส 9) ให้ศึกษา

  11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อประกาศนียบัตร: 	 ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 Certificate	in	General	Education

	 	 ป.	วิชาศึกษาทั่วไป

	 	 Cert.	in	General	Education

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	45

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	51

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป	รหัส	10511

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา หรือ 36 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -  เลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

	 เลอืก  1  ชดุวชิา  จากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปดิสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ี ยกเวน้ชดุวชิาทีส่าขาวชิาไมอ่นญุาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี  ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
ชื่อประกาศนียบัตร:			 ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ		

	 	 Certificate	in	Information	Work

	 	 ป.ส.

	 	 Cert.	in	Inf.	Wk.

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431

  แบ่งออกเป็น 

 - กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

 - กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน รหัส 2

เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	46

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า 

  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจาก 

  สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงใน

	 	 ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	18.3	ด้วย	มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ	รหัส	10431	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

-	กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป	รหัส	1
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเลือก  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  - เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

  13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

  13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 13414 การจัดการทรัพยากร

 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   สารสนเทศท้องถิ่น

-	กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน	รหัส	2
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

  13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421 การจัดการงานสำานักงาน

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  - เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 13323 การจัดการการเงินและ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

   การจัดการการดำาเนินงาน  การจัดการการตลาด
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คุณ
สม
บัต

ิกา
รส
มัค

ร	ศ
ิลป
ศา
สต
ร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	
	 	 Certificate	in	Chinese	for	Communication

	 	 ป.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 Cert.	in	Chinese	for	Communication

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

 ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

 รหัส 10713

เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น	

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย

หน้า	52

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง  ดังนี้

  1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

  2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า 

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

  3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	หรือ

  4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	หรือ

  5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี 

    หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันการศึกษา

   ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ศิลปศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		รหัส		10713	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

	 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 

              การบริการ 
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20001

20002

27104

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55311

55316

55319

71114

71215

71304

71332

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

11310

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

ทฤษฎีการสอนภาษา

ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

72399

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96413

96414

97216

97315

97316

การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

การออกแบบทางการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง



42 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โป
รแ
กร
มก

าร
ลง
ทะ
เบ
ียน
เรีย

น	
ภา
คต

้น	ศ
ิลป
ศา
สต
ร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151  ไทยศึกษา

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151  ไทยศึกษา

 13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

 และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,100

1,200

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

หมายเหต ุ (1) นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนเลอืกเสรไีดจ้ากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองทกุสาขาวชิา ยกเว้น

  ชุดวิชาที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

  เลือกเสรีของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในหน้า 40 - 41

  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจาก

  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาเดียวกัน



43ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ศิลปศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคต้น

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน รหัส 10444

1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151  ไทยศึกษา

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151  ไทยศึกษา

 13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเพ่ือสร้างสมรรถนะ

1,100

1,200

1,000

1,000

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614
1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131  สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า  

 

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า



44 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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ลง
ทะ
เบ
ียน
เรีย

น	
ภา
คต

้น	ศ
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 (ต่อ)

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151  ไทยศึกษา

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,100

1,300

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224
1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151  ไทยศึกษา

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

1,200

1,100

1,200

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย 

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151  ไทยศึกษา

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

หมายเหต ุ (1) นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนเลอืกเสรไีดจ้ากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองทกุสาขาวชิา ยกเว้น

  ชุดวิชาที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

  เลือกเสรีของสาขาวิชาศิลปศาสตรใ์นหน้า 40 - 41

  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจาก

  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาเดียวกัน



45ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ศิลปศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคต้น

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

1,100

1,000

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า



46 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431
1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

1,200

1,200

1,100 

1,200

1,200

1,000

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน รหัส 2

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

 13421 การจัดการงานสำานักงาน

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน

 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

1,200

1,000

1,200 

1,200

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า



47ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ศิลปศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

1)  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10202 การอ่านภาษาไทย

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,100

1,100

1,000 

1,100

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

1,100

1,100

1,000 

1,100

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

 



48 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน รหัส 10444

1)  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10202 การอ่านภาษาไทย

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์   

1,100

1,100

1,000

1,100

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

2)  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

 และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

1,100

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,100

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 



49ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ศิลปศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111
1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

 11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 

1,300

1,200

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

1,300

1,200

1,000

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

1,300

1,200

1,300 

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

1,300

1,200

1,700 

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย 

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 (ต่อ)

5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน รหัส 4 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

1,300

1,200 

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

6)  กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

1,300

1,200 

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

7)  กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,300

1,200 

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า 

8)  กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

1,300

1,200 

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า



51ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ศิลปศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 (ต่อ)

9)  กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

1,300

1,200 

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

1,300

1,200 

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10121  อารยธรรมมนุษย์

 10131  สังคมมนุษย์

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152  ไทยกับสังคมโลก

 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

1,100

 

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 
หมายเหต ุ (1) นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนเลอืกเสรไีดจ้ากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองทกุสาขาวชิา ยกเว้น

  ชุดวิชาที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

  เลือกเสรีของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในหน้า 40 - 41

  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจาก

  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน



52 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500  เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 



53ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร เน้นวิชาวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา และ 

การประชาสัมพันธ์ ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น) 

 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล

1. ใหม้คีวามรูด้า้นนเิทศศาสตรท์ัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ในงานนเิทศศาสตร ์ 

สามารถนำาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ให้สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ เพื่อทำาหน้าที่นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสังคมได้

3. ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำานึกสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม

4. ใหม้คีณุธรรมจรยิธรรม มจีรรยาบรรณวชิาชพีนเิทศศาสตร ์มคีวามรบัผดิชอบตอ่วชิาชพีและตอ่สงัคม

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน 

ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์  

นกัโฆษณา นกัประชาสมัพนัธ ์ผูผ้ลติรายการโทรทศัน ์นกัจดัรายการวทิยกุระจายเสยีง ผูส้รา้งและกำากบัภาพยนตร ์

ครูอาจารย์ เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ  

นักบริหาร นักพัฒนา นักกฎหมาย พนักงานปกครอง นักการเมือง ทหาร ตำารวจ พัฒนากร และสามารถศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา:	 นิเทศศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Communication	Arts

	 นศ.บ.

	 B.Com.Arts

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

 นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114

  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

  1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

  2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

  3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

  4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

  5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	65

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	67

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

  ทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  ทุกสาขาวิชา หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด

  ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ    ผูส้มคัรหลกัสตูรนเิทศศาสตรบัณฑติ ต้องกรอกกลุ่มวชิาและรหสักลุ่มวชิาที่ตอ้งการศกึษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียน

  เป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 18.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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นิเทศศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต	รหัส	15114

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 - บังคับ  3  ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 15205 หลักการโฆษณาและ 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร 15307 กฎหมายและจริยธรรม

   การประชาสัมพันธ์ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ  ด้านนิเทศศาสตร์  

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  เทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

   สื่อมวลชน   15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 



56 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โค
รง
สร
้าง
หล
ักส
ูตร
กา
รศ
ึกษ

า	น
ิเท
ศศ

าส
ตร
์		

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  1  ชุดวิชา

 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

 - และเลือก  1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ  

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (2)

   วิทยุกระจายเสียง (2)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (2)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (2)

  3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (2) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (2)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440  การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (2) 16442 การบริหารงานส่ือสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวขั้นสูงและ 16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2)

   การบรรณาธิกร

  5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (2) 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (2)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) ประชาสัมพันธ์ (2)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 63 - 64

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
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นิเทศศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกส�ข�วิช� หรือประก�ศนียบัตร 

 วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 - บังคับ  2  ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 15205 หลักการโฆษณาและ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

   การประชาสัมพันธ์  เทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร  

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 15231 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน 15307 กฎหมายและจริยธรรม 

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  1  ชุดวิชา

 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

 - และเลือก  1  กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (2)

   วิทยุกระจายเสียง (2)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (2)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์

     เบื้องต้น (2)

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

      (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 



58 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โค
รง
สร
้าง
หล
ักส
ูตร
กา
รศ
ึกษ

า	น
ิเท
ศศ

าส
ตร
์		

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (1) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (1)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (1) 16442 การบริหารงานส่ือสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (1) 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (1)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (1)  งานประชาสัมพันธ์ (1)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 63 - 64

3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 15205 หลักการโฆษณาและ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

   การประชาสัมพันธ์  เทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 15234  การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 15231 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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นิเทศศาสตร์		โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  1  ชุดวิชา

 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

 - และเลือก  1  กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (2)

   วิทยุกระจายเสียง (2)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (2)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (2)

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (2) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (2)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (2) 16442 การบริหารงานส่ือสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (2) 16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (2)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) งานประชาสัมพันธ์ (2)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 63 - 64

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	6	กลุ่มวิชา
ชื่อประกาศนียบัตร:

	 1)	 กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	(วิทยุกระจายเสียง)

	 	 	 Certificate	in	Communication	Arts	(Radio)

	 	 	 ป.นศ.	(วิทยุกระจายเสียง)

	 	 	 Cert.	in	Comm.	Arts	(Radio)

	 2)	 กลุ่มวิชาโทรทัศน์	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	(โทรทัศน์)

	 	 	 Certificate	in	Communication	Arts	(Television)

	 	 	 ป.นศ.	(โทรทัศน์)

	 	 	 Cert.	in	Comm.	Arts	(Television)

	 3)	 กลุ่มวิชาภาพยนตร์	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	(ภาพยนตร์)

	 	 	 Certificate	in	Communication	Arts	(Film)

	 	 	 ป.นศ.	(ภาพยนตร์)

	 	 	 Cert.	in	Comm.	Arts	(Film)

	 4)	 กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	(สื่อสิ่งพิมพ์)

	 	 	 Certificate	in	Communication	Arts	(Print	Media)

	 	 	 ป.นศ.	(สื่อสิ่งพิมพ์)

	 	 	 Cert.	in	Comm.	Arts	(Print	Media)

	 5)	 กลุ่มวิชาการโฆษณา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	(การโฆษณา)

	 	 	 Certificate	in	Communication	Arts	(Advertising)

	 	 	 ป.นศ.	(การโฆษณา)

	 	 	 Cert.	in	Comm.	Arts	(Advertising)

	 6)	 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	(การประชาสัมพันธ์)

	 	 	 Certificate	in	Communication	Arts	(Public	Relations)

	 	 	 ป.นศ.	(การประชาสัมพันธ์)

	 	 	 Cert.	in	Comm.	Arts	(Public	Relations)
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นิเทศศาสตร์	คุณ
สมบัติการสมัคร

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111

  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

  1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

  2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

  3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

  4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

  5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

  เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดููโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	65	-	66

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหต ุ   ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัคร

  และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 18.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	รหัส	15111		(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
	 แบ่งออกเป็น	6	กลุ่มวิชา
	 1)	กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง	รหัส	1
	 2)	กลุ่มวิชาโทรทัศน์	รหัส	2
	 3)	กลุ่มวิชาภาพยนตร์	รหัส	3
	 4)	กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์	รหัส	4
	 5)	กลุ่มวิชาการโฆษณา	รหัส	5
	 6)	กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์	รหัส	6

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5  ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5  ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ

 16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445  การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (1)

   วิทยุกระจายเสียง (1)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (1)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (1)

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (1) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (1)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (1) 16442 การบริหารงานส่ือสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (1) 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (1)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (1) งานประชาสัมพันธ์ (1)

 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด



63ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

16458

20001

20002

22331

27104

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55311

55316

55319

71114

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

11310

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

ทฤษฎีการสอนภาษา

ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

71215

71304

71332

72399

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96413

96414

97216

97315

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา
1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวท. หรือ ปวส.ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111
1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

5,500

1,400

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

นิเทศศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคต้น		5
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 (ต่อ)

2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

1,100

6,400

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

1,400

7,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 16338 การข่าวเบื้องต้น

 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

1,100

4,300

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 16353 การสื่อสารการตลาด

 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

1,000

3,400

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 16353 การสื่อสารการตลาด

 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

1,000

3,400

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า
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นิเทศศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน 

ภาคปลาย/2557

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา
1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10131 สังคมมนุษย์

1,100

1,300

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

3) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151  ไทยศึกษา

 15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

 15232  ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

1,100

1,200

1,300

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



68 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผู้ทำาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ หรือ 

ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และ

คุณธรรมในวิชาชีพอันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถดำาเนินการสอน 

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก

1. วิชาเอกการแนะแนว เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำาหน้าที่การแนะแนว การให้การปรึกษา การสอน

อบรม การฝึกการเผยแพร่ความรู้ หรือทำาหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการการศึกษา หรือการพัฒนาบุคลากร  

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิชาเอกการศึกษานอกระบบ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำาหน้าที่ให้ความรู้ ฝึกอบรม หรือบริการ

การศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชน การวางแผน การจัดทำาโครงการ การศึกษา 

นอกระบบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และจัด 

การศึกษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.  วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา เน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติ

งานเกีย่วกบัการจดัระบบ การประเมนิ การสรา้ง การใชแ้ละการพฒันาเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ตลอดจน 

การจัดระบบสารสนเทศข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาใช้

4. วชิาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา เนน้การพฒันาบุคลากรทีจ่ะเปน็นักเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศึกษาในโรงเรียน สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ

โรงเรยีน การศกึษาทางไกลและการฝกึอบรม โดยมุง่ใหม้คีวามรูด้า้นการจดัและออกแบบระบบพฤตกิรรม วธิกีาร 

สื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดระบบการเรียนการสอน  

ให้คำาปรึกษา และให้บริการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแก่ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักบริการการศึกษา

5. ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว  

การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ ไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

งานแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3.  เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสำานึกรับผิดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถเป็นครู ผู้จัดการเรียนการสอน บุคลากรทาง

การศึกษา ผู้ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้แก่บุคคลในระดับและวัยต่างๆ 

ได้ตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถศึกษาต่อในระดับที ่

สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ศึกษาศาสตร์	คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา:	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Education

	 ศษ.บ.

	 B.Ed.

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

 วิชาเอกการแนะแนว

	 รหัส	20524	

	 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

	 รหัส	20624	

	 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 รหัส	20724	

	 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

	 รหัส	20824	

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	82	-	83

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	84	-	85

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

  สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

หมายเหต ุ  ผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ ยงัไมส่ามารถขอใบประกอบวชิาชพีครไูด ้หากตอ้งการขอใบอนญุาตประกอบ

  วิชาชีพครู แนะนำาให้ติดต่อโดยตรงที่สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp.or.th
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการแนะแนว	รหัส	20524 

1.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รศึกษ� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)  

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรยีนรู้ 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (1)

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล   

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  5  ชุดวิชา

 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

   เพื่อการแนะแนว 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

   ในสถานศึกษา  

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



71ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

	ศึกษาศาสตร์	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือ 

 ปริญญ�ตรีส�ข�วิช�อื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาชีพ 5  ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (1)

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

   การศึกษา  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  5  ชุดวิชา

 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

   เพื่อการแนะแนว 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

   ในสถานศึกษา

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



72 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ	รหัส	20624	

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รศึกษ�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรยีนรู้ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล    นอกระบบ (1)

   การศึกษา

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403  การพัฒนาและการใช้แหล่ง 26405  การศึกษาทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  วิทยาการในชุมชน 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค  การศึกษานอกระบบ 

     การฝึกอบรม

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้ 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



73ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

	ศึกษาศาสตร์	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือ 

 ปริญญ�ตรีส�ข�วิช�อื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 5  ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  นอกระบบ (1)

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403 การพัฒนาและการใช้แหล่ง 26405 การศึกษาทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  วิทยาการในชุมชน 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค  การศึกษานอกระบบ

     การฝึกอบรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา	รหัส	20724	

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รศึกษ�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล    และประเมินผลการศึกษา (1)

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  4  ชุดวิชา

 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด  24417 การบริหารงานการวัดและ

   เพื่อการวัดและประเมินผล  ด้านพุทธิพิสัย   ประเมินผลการศึกษา  

   การศึกษา 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด

     ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 24413 การประเมินโครงการ 24414 การประเมินหลักสูตร 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

       การเรียนรู้

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



75ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

	ศึกษาศาสตร์	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือ 

 ปริญญ�ตรีส�ข�วิช�อื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรยีนรู้ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  และประเมินผลการศึกษา (1)

   การศึกษา  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  4  ชุดวิชา

 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด  24417 การบริหารงานการวัดและ

   เพื่อการวัดและประเมินผล  ด้านพุทธิพิสัย   ประเมินผลการศึกษา  

   การศึกษา 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด

     ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 24413 การประเมินโครงการ 24414 การประเมินหลักสูตร 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

       การเรียนรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	รหัส	20824	

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รศึกษ�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล    และสื่อสารการศึกษา (1)

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  5  ชุดวิชา

 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 

   และสื่อสารการศึกษา 27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 27102 เทคโนโลยีทางการสอน  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา     

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 27401 สื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	ศึกษาศาสตร์	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือ 

 ปริญญ�ตรีส�ข�วิช�อื่นๆ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  และสื่อสารการศึกษา (1)

   การศึกษา 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  5  ชุดวิชา

 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

   และสื่อสารการศึกษา 27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 27102 เทคโนโลยีทางการสอน  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 27401 สื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 80 - 81

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 	 Certificate	in	Early	Childhood	Development	Innovation

	 	 ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 	 Cert.	in	Early	Childhood	Development	Innovation

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

 ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา

	 เด็กปฐมวัย	รหัส	20221	

เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	83

 ผู้สมัครต้องสำาเร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

  1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา ในวันเปิดภาค

   การศึกษาที่สมัคร หรือ

  2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า 

   25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

   เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ

   เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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	ศึกษาศาสตร์	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย		รหัส		20221	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของ 21003 การเล่น ของเล่น และ 21005 การประเมินและสร้างเสริม

            เด็กปฐมวัย            เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย            พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา 

            การพัฒนาเด็กปฐมวัย            เด็กปฐมวัย 
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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25.

26.

27.

28.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20001

20002

27104

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55311

55316

55319

71114

71215

71304

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

11310

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

ทฤษฎีการสอนภาษา

ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

71332

72399

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96413

96414

97216

97315

97316

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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โป
รแ
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ลง
ทะ
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เรีย

น	
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้น	
ศึก

ษา
ศา
สต
ร์	

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน 

ภาคต้น/2557

วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

1,100

1,100

1,000

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

1,100

1,100

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า
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	ศึกษาศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคต้น

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส  20221

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,000

1,200

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย
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ษา
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

1,200

1,000

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

  และประเมินผลการศึกษา

 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

1,200

1,000

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย
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	ศึกษาศาสตร์	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	ภาคปลาย

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824 ทุกวุฒิการศึกษา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

 27102 เทคโนโลยีทางการสอน

 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

1,200

1,000

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า
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	 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งความรู้ความเข้าใจและ

การนำาไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ทำางานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากการสอน สาขาวิชาฯ ยังมุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านการบริหาร เพื่อนำาผลที่ได้รับมาปรับใช้ในการ

ผลติเอกสารการสอน หรอืปรบัปรงุชดุวชิาตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วย

 1.1 แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ

  2.1  วิชาเอกการจัดการ

  2.2   วิชาเอกการเงิน

  2.3   วิชาเอกการตลาด

  2.4   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

  3.1   วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  3.2   วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น

  3.3   วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป

4.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.  เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3. เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการใน

หมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ

4.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ

ผู้ทีส่ำาเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาวทิยาการจัดการ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สามารถประกอบอาชพี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้าน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเงิน  

นักการธนาคาร เลขานุการ นักการตลาด พนักงานขาย ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-

บัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอำาเภอ  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) พัฒนากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำารวจ ผู้ที่สำาเร็จ 

การศกึษาหลกัสตูรบัญชบีณัฑติ สามารถประกอบอาชพีทีเ่กีย่วกบัการบัญช ีเชน่ นกับัญช ีผูส้อบบัญช ีทัง้ภาครฐั

และเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)
ชื่อปริญญา:	 เทคโนโลยีบัณฑิต		(การจัดการงานก่อสร้าง)

	 Bachelor		of		Technology	(Constraction	Management)

	 ทล.บ.		(การจัดการงานก่อสร้าง)

	 B.Tech.	(Construction		Management)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส  30

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)

รหัส		30132

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	144

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	156

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

 1. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

  เทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิค- 

  สถาปัตยกรรม ช่างสำารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรม- 

  ชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา

  เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และ

  มีประสบการณ์การทำางานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) 

  เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

  วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

  วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์

  (สถาปัตยกรรมหลัก) หรือ

 7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม-

  สำารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

วิทยาการจัดการ	คุณ
สมบัติการสมัคร
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง		(ต่อเนื่อง)		รหัส		30132

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

 1.1  ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ช่�งก่อสร้�ง ช่�งโยธ� ช่�งเทคนิค-

   สถ�ปัตยกรรม ช่�งสำ�รวจ วิศวกรรมก�รท�ง วิศวกรรมชลประท�น วิศวกรรมโยธ� หรือ ส�ข�วิช� 

   เทคนคิอตุส�หกรรม โดยมพีืน้คว�มรูเ้ดมิ ปวช. กอ่สร�้งและมปีระสบก�รณก์�รทำ�ง�นด�้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

   กับก�รก่อสร้�ง หรือ

 1.2 ปริญญ�ตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพ�ะส�ข�วิช�ก�รออกแบบตกแต่งภ�ยใน ปริญญ�ตรี 

   ช่�งชลประท�นบัณฑิต หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมโยธ�  

   วิศวกรรมไฟฟ้� วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ (สถ�ปัตยกรรมหลัก)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18   หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา   (60  หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6   หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  ชุดวิชา  หรือ  84  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18   หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60  หน่วยกิต)

 - บังคับ  8  ชุดวิชา    

 30105 การบัญชีและการเงิน 31302 การสำารวจปริมาณและ 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

            เพื่องานก่อสร้าง            การประมาณราคา            การจัดการงานก่อสร้าง (1)

 30211 องค์การและการจัดการ และ 31303 การจัดการงานสนาม 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและ

            การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 31401 การควบคุมและการตรวจงาน            เครื่องจักรกล

 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง            ก่อสร้าง 

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้    

 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

            การจัดการงานก่อสร้าง            ขนาดใหญ่            และการภาษีอากร

 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร 31410 การจัดการงานก่อสร้าง 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

 31405 การวิเคราะห์โครงการ            อย่างยั่งยืน       และความปลอดภัย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 90-91

2. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวิช�ชพีเทคนคิ (ปวท.) ประเภทวชิ�ช�่งอตุส�หกรรม ในส�ข�วชิ� 

 เทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธ� เทคนิคสถ�ปัตยกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4  ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ  108  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 - บังคับ  3  ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78  หน่วยกิต)

 - บังคับ  11  ชุดวิชา

 30105 การบัญชีและการเงินเพื่อ 31303 การจัดการงานสนาม 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

            งานก่อสร้าง 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ            การจัดการงานก่อสร้าง (1)

 30211 องค์การและการจัดกการ และ            การจัดการงานก่อสร้าง 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

            การจัดการทรัพยกรมนุษย์ 31401 การควบคุมและการตรวจงาน            ขนาดใหญ่

 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง            ก่อสร้าง 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและ

 31302 การสำารวจปริมาณและการ 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร            เครื่องจักรกล

            ประมาณราคา  

 - และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 31405 การวิเคราะห์โครงการ 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

 31410 การจัดการงานก่อสร้าง            และการภาษีอากร            และความปลอดภัย

            อย่างยั่งยืน  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 90 - 91

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

ทฤษฎีการสอนภาษา

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20002

27104

30204

30211

32304

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55310

55311

55313

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

องค์การและการจัดการ

องค์การและการจัดการและการจัดการ

เชิงกลยุทธ์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจ

ตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย  1

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

ผดุงครรภ์แผนไทย
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49.

50. 

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

55314

55315 

55316

55317

55318

55319

55320

55321

71114

71215

71304

71332

81416

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

เภสัชกรรมแผนไทย  1

นวดแผนไทย  2 

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย  1

เวชกรรมแผนไทย  2

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

ร่างกายมนุษย์

เภสัชกรรมแผนไทย  2

การจัดการและเทคนิคการบริการใน

โรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการใน

ภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

69. 

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

96411 

96413

96414

97216

97315

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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คุณ
สม
บัต

ิกา
รส
มัค

ร	ว
ิทย
าก
าร
จัด
กา
ร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิชาเอกการจัดการ
ชื่อปริญญา:	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration

	 บธ.บ.	

	 B.B.A.	

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

 วิชาเอกการจัดการ	รหัส	30204

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	145	-	146

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	157	-	158

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ

  อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

  และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

 7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ

  อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

  และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
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วิทยาการจัดการ	คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

 วิชาเอกการจัดการ	รหัส	30204

 (ต่อ)

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	145	-	146

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	157	-	158

 8. สำาเร็จการศึกษาปรญิญาช้ันใดช้ันหน่ึงในสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ

  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

   และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

 9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา

  บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ

  การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการจัดการ	รหัส	30204

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 - บังคับ  4  ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ  

 10151 ไทยศึกษา

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก  

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์    

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน   6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

 - บังคับ  6  ชุดวิชา 

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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วิทยาการจัดการ	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 - และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน
 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน
   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด
   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้
   และการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่�ในประเภทวชิ�พณชิยกรรม/ 
 บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  
 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�
 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  7  ชุดวิช�  
 - บังคับ  6  ชุดวิชา
 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  
 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�

 พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�

 เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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วิทยาการจัดการ	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 - บังคับ  6  ชุดวิชา

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 - และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 วิช�เฉพ�ะด้�น  7  ชุดวิช�

 - บังคับ  6  ชุดวิชา

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

5.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ 

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ   

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 - บังคับ  6  ชุดวิชา

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 - และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  และการตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิชาเอกการเงิน
ชื่อปริญญา:	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration

	 บธ.บ.	

	 B.B.A.	

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

 วิชาเอกการเงิน	รหัส	30274

  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	146	-	148

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	158	-	160

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา

  การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือ 

  เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

  หรือ
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วิทยาการจัดการ	คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

 วิชาเอกการเงิน	รหัส	30274

  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1

 (ต่อ)

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	146	-	148

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	158	-	160

 7.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าท่ีไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ	สาขาวิชา

  การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากร-

  มนุษย์ การจัดการท่ัวไป หรอือนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

  ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก

  การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

 8.  สำาเร็จการศึกษาปรญิญาช้ันใดช้ันหน่ึงในสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ

  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

  และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

	 9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา

  บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

  การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการเงิน	รหัส	30274	กลุ่มวิชาการลงทุน

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 - บังคับ  4  ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 10151  ไทยศึกษา

 -  และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211  องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน  ของโครงการ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  หลักทรัพย์ 

   และการภาษีอากร  หลักการประกันภัย 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

    32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  ทางการเงิน

     และการควบคุมทางการเงิน     

 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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วิทยาการจัดการ	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท�่ ในประเภทวชิ�พณชิยกรรม/ 

 บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์  

 ก�รจดัก�รทัว่ไป หรอือนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่ในส�ข�วชิ�บรหิ�รธรุกจิ หรอืส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์วชิ�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช�  

 32303 การจัดการการเงิน 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  หลักการประกันภัย 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  และการควบคุมทางการเงิน   หลักทรัพย์ 

   และการศึกษาความเป็นไปได้     32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

   ของโครงการ       ทางการเงิน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวิช�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท�่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวิช�พณชิยกรรม/

 บรหิ�รธรุกจิ ส�ข�วชิ�ก�รบญัช ีก�รตล�ด ก�รเงนิและก�รธน�ค�ร ก�รจดัก�รทรพัย�กรมนษุย ์ก�รจดัก�ร

 ทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ    เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน  ของโครงการ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  หลักทรัพย์ 

   และการภาษีอากร  หลักการประกันภัย 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

    32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  ทางการเงิน

     และการควบคุมทางการเงิน 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ	โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

4. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช� 

 32303 การจัดการการเงิน 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  หลักการประกันภัย 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  หลักทรัพย์

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  และการควบคุมทางการเงิน 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

   และการศึกษาความเป็นไปได้ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ  ทางการเงิน

   ของโครงการ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 -127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ 

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ    เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน  ของโครงการ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  หลักทรัพย์ 

   และการภาษีอากร  หลักการประกันภัย 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

    32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  ทางการเงิน

     และการควบคุมทางการเงิน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ	คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิชาเอกการตลาด
ชื่อปริญญา:	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 บธ.บ.

	 B.B.A

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

 วิชาเอกการตลาด	รหัส	30284	

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	148	-	149

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	160	-	161

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

  การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร  การจัดการ- 

  ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก 

  การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

 วิชาเอกการตลาด	รหัส	30284	

 (ต่อ)

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	148	-	149

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	160	-	161

 7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าที่ไม่ใช่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

  สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร  

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา 

  หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ

  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

	 8.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

  และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

	 9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา

  บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

  การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32476 การตลาดสถาบันและ
   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  เศรษฐกิจของไทย  การตลาดบริการ
 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
   และการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่�ในประเภทวชิ�พณชิยกรรม/ 
 บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์  
 ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  
 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�
 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช� 
 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด
   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ
 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก
 32334 ระบบสารสนเทศและ
   การวิจัยการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



111ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�

 พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

 มนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�

 เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32476 การตลาดสถาบันและ

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  เศรษฐกิจของไทย  การตลาดบริการ

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

   และการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช� 

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

5.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ 

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32476 การตลาดสถาบันและ

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  เศรษฐกิจของไทย  การตลาดบริการ

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

   และการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อปริญญา:	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 บธ.บ.

	 B.B.A

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

	 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

		 รหัส	30294	(1)			

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	150	-	152

ดููโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	162	-	164

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ- 

  ท่องเท่ียว การโรงแรมและการบรกิาร หรืออนุปริญญาหรือ 

  เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์- 

  ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

  และการท่องเที่ยว หรือ

หมายเหต ุ (1) ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์  นักบวช ทั้งเพศชายและเพศหญิง  และผู้ต้องขังเข้าศึกษา
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วิทยาการจัดการ คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

	 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

		 รหัส	30294	(1)	

	 (ต่อ)	 	

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	150	-	152

ดููโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	162	-	164

	 7.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

  ท่องเท่ียว การโรงแรมและการบรกิาร หรืออนุปริญญาหรือ

  เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์- 

  ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและ 

  การท่องเที่ยว  หรือ

	 8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการ

  โรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)  หรือ

 9.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  

  ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

  หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

	10.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขา

  วิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์- 

  ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและ 

  การท่องเที่ยว

หมายเหต ุ (1) ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ทั้งเพศชายและเพศหญิง และผู้ต้องขังเข้าศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 28 ชุดวิชา หรือ 168 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 5 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 10151 ไทยศึกษา

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

            การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปน้ี

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

            และการบริการในอุตสาหกรรม  

            ท่องเที่ยว (3)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพ่ือง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

หมายเหตุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ให้

  นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

  การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

            (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 32484 ความร้พูืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และชดุวชิา 32485  

  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่�ในประเภทวชิ�พณชิยกรรม/ 

 บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรม 

 และก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช� 

 ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

            การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ให้

  นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

  การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปน้ี
  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
   และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 
 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 
            และการบริการในอุตสาหกรรม  
            ท่องเที่ยว (1)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพ่ือง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ
 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�
 พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว  
 ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและ 
 ก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
 วิช�แกน  6  ชุดวิช�
 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 
 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเหต ุ (1) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 32484 ความร้พูืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และชดุวชิา 32485  
  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช�  

	 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

            การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการและการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปน้ี

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

            และการบริการในอุตสาหกรรม  

            ท่องเที่ยว (3)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพ่ือง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

 
หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ให้

  นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

  การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 32484 ความร้พูืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และชดุวชิา 32485  

  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนก�รจัดก�รโรงแรมและก�รท่องเท่ียวน�น�ช�ติ  

 (ไอทิม)

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  4  ชุดวิช�

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 30211 องค์การและการจัดการ และ  เชิงปริมาณ

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

            การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ให้

  นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

  การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปน้ี

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

            และการบริการในอุตสาหกรรม  

            ท่องเที่ยว (1)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพ่ือง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

5. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช� 

 ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ  108  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3  ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

	 10151 ไทยศึกษา  

หมายเหต ุ (1) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 32484 ความร้พูืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และชดุวชิา 32485  

  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด



123ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 - บังคับ  10  ชุดวิช�

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

            การท่องเที่ยวและ            มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ            การจัดการอาหารและ

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ            การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 - เลือก  6  ชุดวิช� จ�ก 2 กลุ่มวิช�ต่อไปน้ี

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ  เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

            และการบริการในอุตสาหกรรม  

            ท่องเที่ยว (3)           

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพ่ือง�นอ�ชีพ  เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

	 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

  
หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ให้

  นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

  การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 32484 ความร้พูืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และชดุวชิา 32485  

  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด



124 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

6. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเท�่ในส�ข�วชิ�อืน่ที่ไมใ่ชส่�ข�วิช�บรหิ�รธรุกจิ 

 ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร์ วชิ�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  24  ชุดวิชา  หรือ  144  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1   ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

            เพื่อการจัดการ            ดำาเนินงาน และหลักการตลาด             เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

               การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช� 

 - บังคับ  10  ชุดวิช�

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

            การท่องเที่ยวและ            มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ            การจัดการอาหารและ

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478  การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481  ประสบการณ์วิชาชีพ

            การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

            การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479  การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486  การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ            การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

						      การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หมายเหต ุ (1) เปน็ชดุวชิาทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ให้

  นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

  การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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125ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

 - เลือก  6  ชุดวิช� จ�ก 2 กลุ่มวิช�ต่อไปน้ี

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

            และการบริการในอุตสาหกรรม  

            ท่องเที่ยว (1)            

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพ่ือง�นอ�ชีพ เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 126 - 127

  

หมายเหต ุ (1) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 32484 ความร้พูืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และชดุวชิา 32485  

  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (ทุกวิชาเอก)

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20001

20002

27104

30203

30204

30206

32204

32304

32477

32480

40205

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55310

55311

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

องค์การและการจัดการ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

การบัญชีขั้นต้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

กฎหมายธุรกิจ

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 1

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

ทฤษฎีการสอนภาษา

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์
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ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

55313

55314

55315

55316

55317

55318

55319

55320

55321

71114

71215

71304

71332

81416

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

ผดุงครรภ์แผนไทย

เภสัชกรรมแผนไทย 1

นวดแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 1

เวชกรรมแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

ร่างกายมนุษย์

เภสัชกรรมแผนไทย 2

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

72.

73.

74. 

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา
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ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

96411

96413

96414 

97216

97315

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง



128 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

คุณ
สม

บัต
ิกา

รส
มัค

ร ว
ิทย

าก
าร

จัด
กา

ร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา:	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Public	Administration

	 รป.บ.

	 B.P.A.

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

	 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น	รหัส	30334

	 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป	รหัส	30344	

	 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์	รหัส	30354

	

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	152	-	153

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	164	-	165 

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้  

	 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือ 

  เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  

  สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ   

  หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล   

  ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล

  การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ
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วิทยาการจัดการ คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

	 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น	รหัส	30334

	 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป	รหัส	30344	

	 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์	รหัส	30354

	 (ต่อ)

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	152	-	153

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	164	-	165 

	 7.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน

  สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

  สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ   

  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ

	 8. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา

  การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน 

  และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป 

  หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ 

  ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชา 

  ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย   

  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และ 

  ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ

 9. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน

  สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

  (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ 

  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

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

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131  สังคมมนุษย์ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย

   การบริหาร  สาธารณะ  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 30204 องค์การและการจัดการ 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารราชการไทย 

 33201 การบริหารราชการไทย 33303 นโยบายสาธารณะและ 

     การวางแผน   

 -	 เลือก		5		ชุดวิชา	จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

 วิช�เอกก�รบริห�รท้องถิ่น 
 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น  33446 นโยบาย แผน และ 33447 การจัดบริการสาธารณะของ

 33422 การบริหารการพัฒนาเมือง  โครงการท้องถิ่น  ท้องถิ่น

   และชนบท   33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 วิช�เอกก�รบริห�รง�นทั่วไป 
 33432 การบริหารสำานักงาน  33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ  

   ภาครัฐกิจ

 วิช�เอกก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ 
 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประโยชน์เกื้อกูล  

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 134 - 135

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�

 2.1 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ

  ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�ร 

  ทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว

   ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรือประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย 

  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ

 2.2 อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใชส่�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ 

  (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 14  ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัย

   การบริหาร  สาธารณะ  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 30204 องค์การและการจัดการ 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารราชการไทย 

 33201 การบริหารราชการไทย 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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 -	 เลือก		5		ชุดวิชา	จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง	ดังนี้

 วิช�เอกก�รบริห�รท้องถิ่น 
 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น  33446 นโยบาย แผน และ 33447 การจัดบริการสาธารณะของ

 33422 การบริหารการพัฒนาเมือง  โครงการท้องถิ่น  ท้องถิ่น

   และชนบท   33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 วิช�เอกก�รบริห�รง�นทั่วไป 
 33432 การบริหารสำานักงาน  33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ  

   ภาครัฐกิจ

 วิช�เอกก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ 
 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประโยชน์เกื้อกูล  

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 134 - 135

3. สำ�เร็จก�รศึกษ�

 3.1 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ 

    ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�ร  

    ทรัพย�กรมนษุย์ ก�รจัดก�รทัว่ไป หรือประเภทวชิ�อุตส�หกรรมทอ่งเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจดัก�รธรุกิจ 

    ทอ่งเทีย่ว ก�รโรงแรมและก�รบรกิ�ร หรอืประเภทวชิ�ธรุกจิก�รค�้ต่�งประเทศ ก�รจดัก�รง�นบคุคล  

    ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และ 

    สิ่งพิมพ์ หรือ

 3.2 อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่�ในส�ข�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์  

    (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 33201 การบริหารราชการไทย  33303 นโยบายสาธารณะและ 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัย

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง  การวางแผน  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

   สาธารณะ   33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)

 -	 เลือก		5		ชุดวิชา	จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง	ดังนี้

 วิช�เอกก�รบริห�รท้องถิ่น 
 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น  33446 นโยบาย แผน และ 33447 การจัดบริการสาธารณะของ

 33422 การบริหารการพัฒนาเมือง  โครงการท้องถิ่น  ท้องถิ่น

   และชนบท   33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 วิช�เอกก�รบริห�รง�นทั่วไป 
 33432 การบริหารสำานักงาน  33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ  

   ภาครัฐกิจ

 วิช�เอกก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ 
 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประโยชน์เกื้อกูล  

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 134 - 135

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (ทุกวิชาเอก)

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปน้ี
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ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28.
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48.
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ชุดวิชา
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ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

16458

20001

20002

27104

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55310

55311

55313

55314

55315

การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 1

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

ผดุงครรภ์แผนไทย

เภสัชกรรมแผนไทย 1

นวดแผนไทย 2

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา
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ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

13322

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

ทฤษฎีการสอนภาษา

การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
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55316
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55318
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55320

55321

71114

71215

71304

71332

81416

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96411

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 1

เวชกรรมแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 

ร่างกายมนุษย์

เภสัชกรรมแผนไทย 2

การจัดการและเทคนิคการบริการ 

ในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

68.

69.

70.

71. 

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา
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ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

96413

96414

97216

97315 

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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คุณ
สม

บัต
ิกา

รส
มัค

ร ว
ิทย

าก
าร

จัด
กา

ร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา:	 บัญชีบัณฑิต

	 Bachelor	of	Accountancy

	 บช.บ.	

	 B.Acc.

	

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

	 บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	154	-	155

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	165	-	167 

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้ 	

	 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาใด 

  สาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี จากสถาบัน

  การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำานักงาน ก.พ. รับรอง  

  หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง

  ท่ีไม่ใช่ทางบรหิารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

  รับรอง หรือ
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วิทยาการจัดการ คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

	 บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

	 (ต่อ)

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	154	-	155

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	165	-	167 

	 7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  อนุปรญิญา หรอืปรญิญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรอืเทียบเท่าในสาขาใด

  สาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี	หรือ

 8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  อนุปรญิญา หรอืปรญิญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา

  การบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 1 - 6 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 5 ชุดวิชา  ( 6 - 30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 - 22 ชุดวิชา หรือ 108 - 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท�่ หรอืประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 

    (ม.6) หรือเทียบเท่�

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 ชุดวิช�

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

      30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 1.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ 

    และท�งก�รบัญชี

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�

 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 1.3  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช�

 10151 ไทยศึกษา
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  7  ชุดวิช�

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้น 32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 30206 กฎหมายธุรกิจและ  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการผลิต

   การภาษีอากร 1 32210 องค์การและการจัดการ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์  และการจัดการเชิงกลยุทธ์

   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช�

 -	 บังคับ		7		ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      การบัญชีต้นทุน 2    ภายในและการควบคุมภายใน                                                                 

 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32447 การภาษีอากร 2 และ

   การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีขั้นสูง 2  การวางแผนภาษีอากร

 	 	 	 	 	 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

       สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444  การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี     ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 142 - 143

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนปุรญิญ� หรอืปรญิญ�ชัน้ใดชัน้หนึง่  

 หรือเทียบเท่�ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งท�งบริห�รธุรกิจที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

         

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12  ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  4  ชุดวิช�

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้น 32210 องค์การและการจัดการ

   การภาษีอากร 1  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ   

 วิช�เฉพ�ะด้�น  8  ชุดวิช�

 -	บังคับ		7		ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การบัญชีต้นทุน 2      ภายในและการควบคุมภายใน

 32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32447 การภาษีอากร 2 และ

   การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีขั้นสูง 2  การวางแผนภาษีอากร

	 	 	 	 	 	 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

       สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้				 

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี    ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 142 - 143

3. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนปุรญิญ� หรอืปรญิญ�ชัน้ใดชัน้หนึง่  

 หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

        

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น     
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วิทยาการจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้น 32210 องค์การและการจัดการ

   การภาษีอากร 1      เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 วิช�เฉพ�ะด้�น  8  ชุดวิช�

	 -		บังคับ		7		ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การบัญชีต้นทุน 2      ภายในและการควบคุมภายใน

 32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32447 การภาษีอากร 2 และ

   การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  การบัญชีขั้นสูง 2  การวางแผนภาษีอากร

 	 	 	 	 	 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

       สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี    ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 142 - 143 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น   
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35. 

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

16458

20001

20002

27104

30201

30202

30203

32477

32480

40205

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55310

55311

การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

หลักการบัญชี

การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

กฎหมายธุรกิจ

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครวัและการผดงุครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 1

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

13322

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

ทฤษฎีการสอนภาษา

การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

55313

55314

55315

55316

55317

55318

55319

55320

55321

71114

71215

71304

71332

81416

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96402

ผดุงครรภ์แผนไทย

เภสัชกรรมแผนไทย 1

นวดแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 1

เวชกรรมแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

ร่างกายมนุษย์

เภสัชกรรมแผนไทย 2

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์กับการบัญชี

71. 

72.

73.

74. 

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

96408 

96411

96413

96414 

97216

97315

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

การจัดการระบบฐานข้อมูล 

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา

 1.1		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง	 ช่างโยธา	 ช่างเทคนิค

	 	 	 	 สถาปัตยกรรม	ช่างสำารวจ	 วิศวกรรมการทาง	 วิศวกรรมชลประทาน	 วิศวกรรมโยธา	หรือ	สาขาวิชา	

	 	 	 	 เทคนคิอตุสาหกรรม	โดยมพีืน้ความรูเ้ดมิ	ปวช.	กอ่สรา้ง	และมปีระสบการณก์ารทำางานดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 	 	 	 กับการก่อสร้าง	หรือ

	 1.2		 ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต	 (มัณฑนศิลป์)	 เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน	 ปริญญาตรี	

	 	 	 	 ช่างชลประทานบัณฑิต	หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 (วิศวกรรมโยธา		

	 	 	 	 วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรมเครื่องกล)	หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์	(สถาปัตยกรรมหลัก)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์

 31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์   25  ม.ค.  2558 เช้า

 เสาร์      24  ม.ค.  2558 เช้า

 

 เสาร์    24  ม.ค.  2558 บ่าย

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ	(ปวท.)	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	ในสาขาวิชา	

	 เทคนิควิศวกรรมสำารวจ	เทคนิควิศวกรรมโยธา	เทคนิคสถาปัตยกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์

 31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์   25  ม.ค.  2558 เช้า

 เสาร์      24  ม.ค.  2558 เช้า

 

 เสาร์    24  ม.ค.  2558 บ่าย
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วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า 

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 วิชาเอก	

	 การเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์   25  ม.ค.  2558   บ่าย

 อาทิตย์   25  ม.ค.  2558   เช้า

 เสาร์      24  ม.ค.  2558   บ่าย

3)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/

	 บริหารธุรกิจ	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร		และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์   25  ม.ค.  2558 เช้า

อาทิตย์   25  ม.ค.  2558 บ่าย

เสาร์      24  ม.ค.  2558 บ่าย



146 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 (ต่อ)

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า 

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ต.ค. 2558 เช้า



147ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	 การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		

	 การจดัการทัว่ไป	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร	์วชิาเอก	

	 การเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์    24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์      24 ม.ค. 2558 เช้า

3)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี	ชัน้สงู(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/

	 บริหารธุรกิจ		สาขาวิชาการบัญชี	 	การตลาด		การเงินและการธนาคาร	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 	การ	

	 จดัการทัว่ไป		หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชส่าขาวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร	์	วชิาเอก

	 การเงินและการธนาคาร		และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์    24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์      25 ม.ค. 2558 บ่าย

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 32303 การจัดการการเงิน

 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

1,200

1,100

1,200

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า



148 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า 

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	 การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		

	 การจัดการทั่วไป	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32302 การจัดการการตลาด

 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย



149ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

3)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	 การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		

	 การจัดการทั่วไป	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร		และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32302 การจัดการการตลาด

 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย



150 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า 

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว	การโรงแรมและ	

	 การบริการ	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 ธุรกิจบริการ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	หรือ	

	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	 หรือสาขาวิชา	

	 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย



151ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/

	 บรหิารธรุกจิ		หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว		สาขาวชิาการจดัการธรุกจิทอ่งเทีย่ว	การโรงแรมและ	

	 การบริการ	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 ธุรกิจบริการ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	หรือสาขาวิชา	

	 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร	2	ปี	ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ		

	 (ไอทิม)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 ธุรกิจบริการ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร	หรือสาขา	

	 วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า



152 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	

	 ธุรกิจบริการ	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและวิชาเอก	

	 การเงินและการธนาคาร	หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103  ทักษะชีวิต

 10121  อารยธรรมมนุษย์

 10131  สังคมมนุษย์

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า
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153ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	6	-	7

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 และเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(1) 

1,100

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	8	-	9

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 เลือก	1	ชุดวิชาจาก	3	วิชาเอกที่เลือกเรียน

 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น (2)

 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (3)

 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (4)

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 
หมายเหต ุ (1) นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนเลอืกเสรไีดจ้ากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองทกุสาขาวชิา ยกเว้น

  ชุดวิชาที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชา 

  เลอืกเสรตีามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสรขีองสาขาวชิาวชิาวิทยาการจดัการ หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร- 

  บัณฑิตในหน้า 134 - 135

  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจาก

  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

 (2) สำาหรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น

 (3) สำาหรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป

 (4) สำาหรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์



154 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	2	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103  ทักษะชีวิต

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10121  อารยธรรมมนุษย์

 10131  สังคมมนุษย์

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152  ไทยกับสังคมโลก

 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ	และทางการบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า
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155ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)
4)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวส.	หรอือนปุรญิญา	หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่	หรอืเทยีบเทา่ในสาขาใดสาขาหนึง่	

	 ทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใชส่าขาวิชาการบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า



156 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา

 1.1		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง	 ช่างโยธา	 ช่างเทคนิค

	 	 	 	 สถาปัตยกรรม	ช่างสำารวจ	 วิศวกรรมการทาง	 วิศวกรรมชลประทาน	 วิศวกรรมโยธา	หรือสาขาวิชา	

	 	 	 	 เทคนคิอตุสาหกรรม	โดยมพีืน้ความรูเ้ดมิ	ปวช.	กอ่สรา้ง	และมปีระสบการณก์ารทำางานดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 	 	 	 กับการก่อสร้าง	หรือ

	 1.2		 ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต	 (มัณฑนศิลป์)	 เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน	 ปริญญาตรี	

	 	 	 	 ช่างชลประทานบัณฑิต	หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 (วิศวกรรมโยธา		

	 	 	 	 วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรมเครื่องกล)	หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์	(สถาปัตยกรรมหลัก)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ	(ปวท.)	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	ในสาขาวิชา	

	 เทคนิควิศวกรรมสำารวจ	เทคนิควิศวกรรมโยธา	เทคนิคสถาปัตยกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า



157ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	
	 บริหารธุรกิจ	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 วิชาเอก	
	 การเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

3)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/
	 บริหารธุรกิจ	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	
	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า



158 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 (ต่อ)

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		
	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	
	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



159ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	 การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		

	 การจดัการทัว่ไป	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร	์วชิาเอก	

	 การเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

3)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การ	

	 จัดการทั่วไป	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151  ไทยศึกษา

 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 32329  การบัญชีข้ันกลางและการบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



160 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151  ไทยศึกษา

 30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	 การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		

	 การจัดการทั่วไป	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32302 การจัดการการตลาด 

 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



161ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

3)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/

	 บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	การเงินและการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การ	

	 จัดการทั่วไป	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32302 การจัดการการตลาด 

 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า  

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า



162 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/	

	 บริหารธุรกิจ	 หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว	 การโรงแรม	

	 และการบริการ	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 ธุรกิจบริการ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		

	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและ	

	 การท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151  ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า  

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า



163ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ประเภท

	 วชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ	หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว		สาขาวชิาการจดัการธรุกจิทอ่งเทีย่ว		

	 การโรงแรมและการบริการ	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 ธุรกิจบริการ

 คอมพวิเตอรธ์รุกจิ	หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร	์	วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ	วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร	

	 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151  ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า  

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร	2	ปี	ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ	

	 (ไอทิม)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10151  ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า  

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 ธุรกิจบริการ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

	 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร	หรือสาขาวิชา	

	 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151  ไทยศึกษา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า 

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



164 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	

	 ธุรกิจบริการ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	วิชาเอกการเงิน	

	 และการธนาคาร	หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151  ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334 

2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 30204 องค์การและการจัดการ 

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152  ไทยกับสังคมโลก

1,100

1,100

1,200

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	6	-	7

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 30204 องค์การและการจัดการ 

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 33201 การบริหารราชการไทย 

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า
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165ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334 

2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	8	-	9

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 33201 การบริหารราชการไทย

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

 เลือก	1	ชุดวิชาจากวิชาเอกที่เลือกเรียน

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (1)

 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ (2)

 33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (3)  

1,100

1,100

1,000

1,000

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

 และเลือก	2	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

1,300

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

หมายเหต ุ (1) สำาหรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 (2) สำาหรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
 (3) สำาหรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น



166 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)
2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ	และทางการบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 1,100

 1,300

 1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151  ไทยศึกษา

 11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

 30206  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

 1,100

 1,300

 1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

4)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวส.	หรอือนปุรญิญา	หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่	หรอืเทยีบเทา่ในสาขาใดสาขาหนึง่	

	 ทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใชส่าขาวิชาการบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

 32210  องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย
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167ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาการจัดการ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

 32210  องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



168 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

	 สาขาวิชานิติศาสตร์	

สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย

คน้ควา้ทางดา้นกฎหมายใหก้วา้งขวางทนัตอ่เหตกุารณแ์ละใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่งัคมโดยการเผยแพรค่วามรู้

ทางกฎหมาย และใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกป่ระชาชน เชน่ บรกิารตอบปญัหากฎหมาย โครงการกฎหมาย

เพื่อชาวบ้าน เป็นต้น

สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร 

เน้นการศึกษาวิชากฎหมายในลักษณะต่างๆ เพื่อนำาไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ 

ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

สำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานิติศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร

ต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน (ป.ผน.) 

3. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรพัยส์นิ (ป.กท.) เปดิสอนเฉพาะกล่มุขา้ราชการ

กรมที่ดินเท่านั้น (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้น)

สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ผลติบณัฑติวชิานติศิาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณท์ีเ่หมาะสมตามความตอ้งการ

ของสังคม

2. พฒันาบคุลากรทีอ่ยูใ่นวงอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพสังคม

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ

4. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความสำานึกในความยุติธรรม 

และคุณธรรม

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้า

รับราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ตำารวจ นายทหาร 

พระธรรมนูญ นิติกร ปลัดอำาเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งสำานักงาน

ทนายความ และสามารถศึกษาต่อในสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติ- 

บณัฑติไทย (น.บ.ท.) ในระดบัสงูขึน้ตอ่ไปได ้และสามารถศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
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นิติศาสตร์ คุณ
สมบัติการสมัคร 

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา:	 นิติศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Laws

	 น.บ.

	 LL.B.

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

 นิติศาสตรบัณฑิต	รหัส	40114

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	180

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	182	-	183 

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังนี้ 	
	 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า
  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
  ทุกสาขาวิชา หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  ทุกสาขาวิชา หรือ

 7. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ 

  เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศกึษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม. 6  หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนยีบัตรวชิ�ชีพเทคนคิ 

 (ปวท.) ทุกส�ข�วิช� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกส�ข�วิช� (ม.6) หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 - 5 ชุดวิชา (18-30 หน่วยกิต)
ข.  หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)
ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 - 24 ชุดวิชา หรือ 132 - 144 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1 สำ�หรบัผ้สูำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนต้น (ม.3) หรอืเทยีบเท�่ หรอืประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 

   (ม.6) หรือเทียบเท่� 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 ชุดวิช�
 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา
 10151 ไทยศึกษา
 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 10103 ทักษะชีวิต  10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก
 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 1.2 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.)

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

  1.2.1 ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ
 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
      และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  1.2.2  ปวท. ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม  
 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
 1.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)
  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
  1.3.1 ปวส. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว ศิลปศ�สตร์ (ภ�ษ�ต่�งประเทศ)
 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
      และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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นิติศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

   1.3.2 ปวส. ประเภทวิช�คหกรรม เกษตรกรรม ช่�ง (ช่�งโยธ� ช่�งไฟฟ้� ช่�งกล ช่�งอุตส�หกรรม ช่�งพิมพ์ 

     ช่�งภ�พ) เคมีอุตส�หกรรม ศิลปหัตถกรรม 

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231 กฎหมายอาญา 1: 

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232 กฎหมายอาญา 2: 

    41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  

   มรดก  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน   กฎหมายล้มละลาย

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  บริษัท 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักท่ัวไป   วิธีพิจารณาความอาญา

   ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  ในวิธีพิจารณาความแพ่ง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (1)

      41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้	(2)

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและ

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   ทางการค้า

   ของสังคม  41452 สถาบันระหว่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41404 กฎหมายแรงงาน 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   ของประชาชน  ของสังคม 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   นักกฎหมาย 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  ระบบศาลไทย

   ต่างประเทศ 41431 การบริหารงานยุติธรรม

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ

  ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ 

  ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41431 การบริหารงานยุติธรรม  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   ต่างประเทศ 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง  ตามกฎหมายอื่น

   ของสังคม 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 178 - 179

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0 - 2 ชุดวิชา (0-12 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 - 20 ชุดวิชา หรือ 108 - 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่

  สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 2 ชุดวิช�

 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 2.2 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�ที่มีหลักสูตรไม่ต่ำ�กว่� 3 ปี หรือเทียบเท่�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่

  สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง ได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 2.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัย 

  รับรอง ได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231 กฎหมายอาญา 1: 

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232 กฎหมายอาญา 2:  

    41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด
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นิติศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ  11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  

   มรดก  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน  กฎหมายล้มละลาย

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  บริษัท 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักท่ัวไป   วิธีพิจารณาความอาญา

   ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  ในวิธีพิจารณาความแพ่ง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (1)

      41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้	(2)  

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและ

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ทางการค้า

   ของสังคม 41452 สถาบันระหว่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41404 กฎหมายแรงงาน 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   ของประชาชน  ของสังคม 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   นักกฎหมาย 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  ระบบศาลไทย

   ต่างประเทศ 41431 การบริหารงานยุติธรรม

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41431 การบริหารงานยุติธรรม  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   ต่างประเทศ 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง  ตามกฎหมายอื่น

   ของสังคม 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ

  ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ 

  ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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สาขาวิชานิติศาสตร์

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

	 	 Certificate	in	Community	Leaders

	 	 ป.ผน.

	 	 Cert.	in	Com.	Leaders

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

 ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน	รหัส	40311

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	181

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	183 

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

  เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 6. สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษา

  ตามอัธยาศัยและได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา

  ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

คุณ
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บัต
ิกา
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ร น
ิติศ
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ตร

์  
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นิติศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 41003 การบริหารจัดการชุมชน 

     การปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41006 การบริหารองค์กรปกครอง 41008 การจัดการการเกษตร  

   ของประชาชน  ส่วนท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ

    41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 



176 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

คุณ
สม

บัต
ิกา

รส
มัค

ร น
ิติศ

าส
ตร

์  

สาขาวิชานิติศาสตร์

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

	 	 Certificate	in	Land	and	Property	Law

	 	 ป.กท.

	 	 Cert.	in	LPL.

 คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

 ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน	

	 รหัส	40212

  เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	181

	 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 1. คุณสมบัติเฉพาะ

  1.1 “ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการของกรมที่ดินเท่านั้น”  และ

 2. สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

  2.1 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ

   อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา 

   นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.2 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ

   ไม่ต่ำากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

   ที่สมัคร หรือ

  2.3 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ

   อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย

   รับรอง หรือ

  2.4  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอื

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  2.5 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

   จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหต ุ  ผูส้มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรพัยส์นิต้องจดัสง่สำาเนาบตัรประจำาตวัขา้ราชการกรมทีด่นิ

  เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมด้วย จำานวน 1 ฉบับ
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นิติศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตรกฎหมายการท่ีดินและทรัพย์สิน รหัส 40212	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่าน้ัน)

ผู้สมัครต้องเป็นข้�ร�ชก�รกรมที่ดิน กระทรวงมห�ดไทย เท่�นั้น

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา 41231 กฎหมายอาญา 1: 

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

   มรดก  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  บริษัท

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชานิติศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20001

20002

27104

32477

32480

40103

40205

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52204

52310

54113

54118

55307

55311

55316

55319

70203

71114

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

กฎหมายเกษตร

กฎหมายธุรกิจ

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

11310

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

ทฤษฎีการสอนภาษา

ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

71215

71304

71332

72399

81427

81428

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96413

96414

97216

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว

กฎหมายอาญา  สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

พยานหลักฐาน  สำาหรับรัฐศาสตร์

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77..

78.

78.

80.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

97315

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบ

ียน
เรีย

น 
ภา

คต
้น 

นิต
ิศา

สต
ร์   

สาขาวิชานิติศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	2	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต  

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	และ	ปวส.	ทุกสาขาวิชา	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือ	

	 เทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (1)

 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (2)

1,300

 1,000

 1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย
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นิติศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน

 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำาหรับ 

   ผู้นำาชุมชน

 41003 การบริหารจัดการชุมชน

1,000

1,000

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (1)

 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (2)

 1,300

  1,000

  1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

หมายเหตุ  1. สำาหรับชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย (1) หรือ (2) หมายความว่า ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียน
 เรียนตามลำาดับ ซึ่งมีเลขกำากับอยู่ข้างท้าย 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 ซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ข้างท้าย 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. สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา ปวท. และ ปวส. ซึง่จะตอ้งศกึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา และผูส้ำาเรจ็การศกึษาขัน้อนปุรญิญา 
ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาค 
การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้สำาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ใน
แต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคปลาย/2557

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	2	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต  

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า 

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย
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นิติศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ)

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	และ	ปวส.	ทุกสาขาวิชา	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือ	

	 เทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (1)

 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (2)

 1,300

  1,000

  1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อม

 2,000

  1,000

  1,000

  1,200

  1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 

หมายเหตุ  1. สำาหรับชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย (1) หรือ (2) หมายความว่า ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียน

 เรียนตามลำาดับ ซึ่งมีเลขกำากับอยู่ข้างท้าย 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 ซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ข้างท้าย 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. สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา ปวท. และ ปวส. ซึง่จะตอ้งศกึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา และผูส้ำาเรจ็การศกึษาขัน้อนปุรญิญา  

 ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาค 

การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้สำาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ใน 

แต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา
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	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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 ที่มีคุณภาพและสามารถนำามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียน การสอน และพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4.  เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ในหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร ์ซึง่ปฏบิตังิานประจำา 

ณ หนว่ยงานราชการทางการแพทยแ์ละทางสาธารณสขุ สามารถปรบัเพิม่วฒุ ิหรอืสอบเปน็นกัวชิาการสาธารณสขุ

ได้ตามกรอบอัตรากำาลังของหน่วยงาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

สำาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานประจำา ณ สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานในตำาแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  

นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้ง 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 คุณ

สมบัติการสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา:	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 	

	 Bachelor	of	Public	Health	

	 ส.บ.

	 B.P.H

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	รหัส	50174	

 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	200	-	202

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	204	-	206

	 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติเฉพาะ
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวง
  ศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือหน่วยงานอื่น
  ที่สำานักงาน ก.พ. รับรอง และวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพ
  รับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นๆ   และ
  2. สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
   2.1 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
   หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

   2.2 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นท่ี 

   เก่ียวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซ่ึงรับจากผู้สำาเร็จ

   การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี 

   หรอืรับจากมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร

   ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่

   สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี พ.ศ. 2525)

     ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ

   ปีที่ 1) หรือ

   2.3 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

	 	 2.4 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง

   วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา 

   พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและ

   ธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จ

   การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
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	   2.5 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
    วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรม-
    ฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา 
    โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ 
    ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
    ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
    2.6 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
    การแพทย์แผนไทยหรอืเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จ
    การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
   2.7 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
    สาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง 
    (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม
    เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษา
    มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
    2 ปี) หรือ
    2.8  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร
    2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    หรือเทียบเคียง และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
    ชั้น 2 จำานวน 1 ฉบับ	เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือ
    2.9 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง 
    หรือสูงกว่า  หรือ
   2.10 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ 
    (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า หรือ
   2.11 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
    สาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงาน
    อนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ 
    หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
    ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
   2.12 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
    (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ  
    ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือ
   2.13 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง 
    หรือสูงกว่า หรือ
   2.14 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล
    เทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล 
    หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และ
    ต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 จำานวน 
    1 ฉบับ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือสำาเร็จ
    การศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
    (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม 
    ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา  อาชีวอนามัย หรือ
    สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรอืสูงกว่า
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.1 - 2.2

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก  

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  งานสาธารณสุข  ในชุมชน (1)

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น(1) 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53407 การบริหารงานสาธารณสุข

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ  ในชุมชน

    52309 การส่งเสริมสุขภาพและ      

     การป้องกันโรค 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



188 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โค
รง

สร
้าง

หล
ักส

ูตร
กา

รศ
ึกษ

า ว
ิทย

าศ
าส

ตร
์สุข

ภา
พ

   

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.3 - 2.7

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น(1) 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในชุมชน (1)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 53407 การบริหารงานสาธารณสุข

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์  การป้องกันโรค  ในชุมชน

   งานสาธารณสุข

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.8

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)  

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์  52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (1)  งานสาธารณสุข  การป้องกันโรค

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53407 การบริหารงานสาธารณสุข

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข

    52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ  ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.9

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา  (78 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)  

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น(1) 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน (1)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 53407 การบริหารงานสาธารณสุข

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์  การป้องกันโรค 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์     ในชุมชน

   งานสาธารณสุข

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

5. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.10 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



191ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (1) 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน (1)     

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

     สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 53407 การบริหารงานสาธารณสุข 

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์  การป้องกันโรค 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

   งานสาธารณสุข    ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

6.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.11 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ  

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  งานสาธารณสุข  การป้องกันโรค  

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

     สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข 

    52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ  ในชุมชน

    

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

7.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.12 - 2.13

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ  

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (1) 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน (1)     

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

     สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์  การป้องกันโรค 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์    ในชุมชน 

   งานสาธารณสุข    

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

8.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.14

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา  (48 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  งานสาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (1) 

    สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

    52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 198 - 199

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา:		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 Bachelor	of	Science	(Occupational	Health	and	Safety)

	 วท.บ.	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 B.Sc.	(Occupational	Health	and	Safety)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

	 รหัส	50514
 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	202	-	203

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	206	-	207

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

  2. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ

  3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  

   หรือ

  4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

   หรือ

  5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

  6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ 

   อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ

  7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ

  8. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ 

   (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ

  9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 

   (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ

 10. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 1 - 10 ต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษา

  ที่สำานักงาน ก.พ. รับรอง

 2. สำาหรบัวฒุกิารศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม คาดวา่จะเปดิรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่

  ในภาค 2/2557 โปรดติดตามข่าวสารจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ http:// www.stou.ac.th
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ส�ธ�รณสุขศ�สตร์  
 (หลักสูตร 4 ปี) หรือพย�บ�ลศ�สตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
 54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับ 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ    54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
   งานอาชีวอนามัยและ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)  การควบคุม (3)

   ความปลอดภัย 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน
 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย  ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   และความปลอดภัย  ความปลอดภัย 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 
 54109 การยศาสตร์  การประเมิน (2) 

2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิศวกรรมศ�สตร์ ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม หรืออุตส�หกรรมศ�สตร์

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54114 สุขศาสตร์
  อุตสาหกรรม : การควบคุม
 (3) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

   และความปลอดภัย  ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ  การควบคุม (3)

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์       ความปลอดภัย 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54109 การยศาสตร์  54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ     การประเมิน (2) 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)     

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54114 สุขศาสตร์

  อุตสาหกรรม : การควบคุม

 (3) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับ 54109 การยศาสตร์ 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

   งานอาชีวอนามัยและ 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ  การประเมิน (2)

   ความปลอดภัย      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย  54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ  การควบคุม (3)

   และความปลอดภัย     ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์    ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

4. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรสี�ธ�รณสขุศ�สตร ์(หลกัสตูรตอ่เนือ่ง 2 ป)ี พย�บ�ลศ�สตร ์(หลกัสตูร 

 ต่อเนื่อง 2 ปี) และแพทย์แผนไทยบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา 

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (4)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับ 54109 การยศาสตร์ 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

   งานอาชีวอนามัยและ 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ  การประเมิน (2)

   ความปลอดภัย      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย  54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ  การควบคุม (3)

   และความปลอดภัย     ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์    ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54114 สุขศาสตร์

  อุตสาหกรรม : การควบคุม

 (3) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

 (4) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 29. 

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20002 

27104

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

54113

54118

55307

55310

55311

55313

55314

55315

55316

55317

55318

55319

55320

55321

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครวัและการผดงุครรภ์

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 1

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 

ผดุงครรภ์แผนไทย

เภสัชกรรมแผนไทย 1

นวดแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 1

เวชกรรมแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

ร่างกายมนุษย์

เภสัชกรรมแผนไทย 2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

20001

ทฤษฎีการสอนภาษา

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

ระบบการเรียนการสอน
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา 

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

71114

71215

71304

71332

91458 

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96413

96414

97216

97315

การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

97316

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง



200 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.1	-	2.2

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 10152  ไทยกับสังคมโลก 

 เลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,200

  

1,100

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.3	-	2.7

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

1,200

1,400

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ	ข้อ	2.8

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

1,200

1,400

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย



201ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.9

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.10

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

6)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.11

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,400

1,100

1,200

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

7)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.12	-	2.13

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า



202 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

8)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.14

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

 และเลือกเสรี		1		ชุดวิชา	(1)

1,100

1,200

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 หรือ	

	 ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์	(4	ปี)	หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์	(4	ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย

    และความปลอดภัย

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,100

1,200 

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า  

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริิญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 หรือ	

	 อุตสาหกรรมศาสตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

หมายเหต ุ (1) นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนเลอืกเสรไีดจ้ากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองทกุสาขาวชิา ยกเว้น

  ชุดวิชาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชา 

  เลอืกเสรตีามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาเลอืกเสรขีองสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร- 

  บัณฑิตในหน้า 198 - 199

  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันอละคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจาก

  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน



203ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 (ต่อ)

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย 

    และความปลอดภัย

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์	(2	ปี)	หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์	(2	ปี)	หรือ	

	 ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย 

    และความปลอดภัย

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,400

1,200

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย



204 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.1	-	2.2

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

 10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100

1,100

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.3	-	2.7

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ	ข้อ	2.8

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

 



205ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.9

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.10

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.11

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ 

  นิติเวชศาสตร์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

7)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.12	-	2.13

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ 

  นิติเวชศาสตร์

1,100

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

8)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	ข้อ	2.14

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 หรือ	

	 ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์	(4	ปี)	หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์	(4	ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 

 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

    และความปลอดภัย

1,200

1,200

1,000

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริิญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 หรือ	

	 อุตสาหกรรมศาสตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 50102 วิทยาศาตร์ชีวภาพ

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

    และความปลอดภัย

1,200

1,200

1,000

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 (ต่อ)

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

    และความปลอดภัย

1,200

1,200

1,000

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์	(2	ปี)	หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์	(2	ปี)	หรือ	

	 ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1,200

1,200

1,000

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า
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	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน 

ด้านทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งจะนำาไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มคีวามคดิรเิริม่ในการแก้ไขปญัหาและขอ้โตแ้ยง้ทัง้ในสถานการณส์ว่นบคุคลและของกลุม่โดยการ

แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้

2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

ของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ

3. สามารถพจิารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหาทางวชิาการหรอืวชิาชพี  โดยยอมรบั

ข้อจำากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน

4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัยและเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ

ของตนอยู่เสมอ

5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ  ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ 

เช่น กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชนที่มีความ 

ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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เศรษฐศาสตร์ คุณ
สมบัติการสมัคร  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา:	 	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

	 	 Bachelor	of	Economics

	 	 ศ.บ.

	 	 B.Econ.

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์	รหัส	60134

 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	219

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	221

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

    25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ 

   เทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่

   สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา   

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ

   การบริหาร  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 

   การภาษีอากร 1  เพื่อการจัดการ

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

   เศรษฐมิติเบื้องต้น 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1)

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการ   

     สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  และแผนงาน

     เศรษฐศาสตร์

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

	 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 

 60335  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 60343  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ

 60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญทาง  และสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาอุตสาหกรรม 

   เศรษฐกิจ 60370  เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

       การเงินธุรกิจ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 217 - 218

2. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีเทคนคิ (ปวท.) หรอืประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.)  

 หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ 60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  30206  กฎหมายธุรกิจและ 30208  การบัญชีการเงินและการบัญชี

   การบริหาร  การภาษีอากร 1  เพื่อการจัดการ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -		บังคับ		8		ชุดวิชา

 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

   เศรษฐมิติเบื้องต้น 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์ (1) 

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก  เศรษฐศาสตร์ 61401 การวิเคราะห์โครงการ

       และแผนงาน

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 

 60335  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญ  และสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาอุตสาหกรรม

   ทางเศรษฐกิจ 60370  เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

       การเงินธุรกิจ
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เศรษฐศาสตร์ คุณ
สมบัติการสมัคร  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา:	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Economics

	 ศ.บ.

	 B.Econ.

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	รหัส	60124
 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น	

หน้า	219	-	220

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย	

หน้า	221	-	222

	 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา

   การบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย 

   การโฆษณา  การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

   การบริหารงานบุคคล หรือ

  6.  สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าขั้นอนุปริญญาทางเศรษฐศาสตร์

   หรอืบรหิารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

   รับรอง หรือ

  7.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท

   วิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและ

   การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ  

หมายเหตุ   ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตามข้อ 5 - 7 ตอ้งแนบสำาเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวชิาประกอบการสมัครด้วย จำานวน 1 ฉบับ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา   

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 30206  กฎหมายธุรกิจและ 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  การภาษีอากร 1 60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

   การบริหาร 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  การเงินธุรกิจ

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12  ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

 60424  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ  

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม  การจัดการการตลาด

   เศรษฐศาสตร์  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 60339  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   การตลาดระหว่างประเทศ 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  และการพัฒนาอุตสาหกรรม

 32459  การจัดการสินเช่ือและ 60436  สถาบันการเงินและการลงทุน 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง 

   การประเมินราคาหลักประกัน 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ  และโลจิสติกส์

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 217 - 218

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) ในส�ข�วชิ�ก�รบญัช ีก�รตล�ด ก�รเลข�นกุ�ร 

 ก�รจัดก�ร ก�รข�ย ก�รโฆษณ� ก�รเงินและก�รธน�ค�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และก�รบริห�รง�นบุคคล 

 หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่�ขั้นอนุปริญญ�ในท�งเศรษฐศ�สตร์ หรือท�งบริห�รธุรกิจ จ�กสถ�บัน 

 อุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ  

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 60310  สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  การเงินธุรกิจ

   การภาษีอากร 1

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   เศรษฐศาสตร์    การจัดการการตลาด 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจทุกส�ข�วิช� 

  ยกเว้น ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว ธุรกิจบริก�ร และภ�ษ�ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 60310  สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  การเงินธุรกิจ

   การภาษีอากร 1

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม 

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   เศรษฐศาสตร์    การจัดการการตลาด

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32450 ธุรกิจระหว่างระเทศและ 60340  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60473  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   การตลาดระหว่างประเทศ 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  และการพัฒนาอุตสาหกรรม

 32459  การจัดการสินเชื่อและ 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

   การประเมินราคาหลักประกัน 60450  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ  เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

 60339  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์   61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

       และโลจิสติกส์

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

20001

20002

27104

32477

32480

51102

51103

51105

51207

51208

51309

52310

54113

54118

55307

55311

55316

55319

71114

71215

71304

71332

ระบบการเรียนการสอน

การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจ ตัวแทนท่องเที่ยว

การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การส่งเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

การพยาบาลชุมชนและการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลครอบครัวและ

การผดุงครรภ์

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในโรงแรม

การจัดการและเทคนิคการบริการ

ในภัตตาคาร

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

11309

11310

14111

14212

14213

14214

14215

14216

14317

14318

14319

14320

14421

14422

16344

16423

16426

16440

16441

16445

16446

16448

16449

16452

16455

16457

16458

ทฤษฎีการสอนภาษา

ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

หลักการแปล

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

การพูดและการแสดงสำาหรับ

วิทยุกระจายเสียง

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดและการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

72399

91458

93446

93447

93455

93460

96401

96408

96413

96414

97216

97315

97316

การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา

97318

97403

97404

97405

97406

97425

97427

97431

99311

99412

99413

การออกแบบทางการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

เทคนิคหลังพิมพ์

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง



219ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

เศรษฐศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือ	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100

1,100

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 
1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 (ต่อ)

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 ประเภทวิชาการบัญชี	 การตลาด	การเลขานุการ	 การจัดการ	 การขาย		

	 การโฆษณา	การเงินและการธนาคาร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	และการบริหารงานบุคคล	หรือสำาเร็จการศึกษา	

	 ไม่ต่ำากว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์	หรือทางบริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

1,100

1,100

1,300

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

3)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวท.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิทกุสาขาวชิา	ยกเวน้	การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว	

	 ธุรกิจบริการ	และภาษาธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

1,200

1,100

1,200

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 



221ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

เศรษฐศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือ	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย  

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 (ต่อ)

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 ประเภทวิชาการบัญชี	 การตลาด	การเลขานุการ	 การจัดการ	 การขาย		

	 การโฆษณา	การเงินและการธนาคาร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	และการบริหารงานบุคคล	หรือสำาเร็จการศึกษา	

		 ไม่ต่ำากว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์	หรือทางบริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ

  การศึกษาเศรษฐศาสตร์

1,100

1,100

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

3)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวท.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิทกุสาขาวชิา	ยกเวน้	การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว	

	 ธุรกิจบริการ	และภาษาธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 



223ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาผู้สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเพื่อนำาความรู้ ไป

พฒันาคณุภาพชวีติและ/หรอืการพฒันางานอาชพีทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชพีอสิระ  

องค์ความรู้ในหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทั้งในวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และ 

วชิาเอกพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวั สามารถนำาไปใชป้ระยกุตเ์พือ่การพฒันาคณุภาพชวีติและการสรา้งเสรมิ 

สขุภาวะทีด่ใีหก้บัสมาชกิครอบครวัทกุรุน่วยัและยงัสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคมโดยรวม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

 - วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มุ่งให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่สามารถนำาไปใช้กับ

ตนเอง ครอบครวัและชมุชน ทัง้ในดา้นการประกอบอาชพีและการพฒันาคณุภาพชวีติโดยเกีย่วขอ้งกบัโภชนาการ 

มนุษย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี อาหารและโภชนบำาบัด ตลอดจนอาหารสำาหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ 

โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้

ยังมุ่งให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเชิงประยุกต์ที่จะสามารถนำาไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

อาหารทุกประเภทโดยครอบคลุมเรื่องของการถนอมและการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิตและการพัฒนา

ผลติภณัฑอ์าหาร การควบคมุคณุภาพและการประกนัคณุภาพอาหาร การจดัการสขุลกัษณะและความปลอดภยั

ในอาหาร วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ยงัใหอ้งค์ความรูอ้ื่นๆ ในด้านการจัดการด้วยซึ่งเปน็พืน้ฐาน

สำาคัญของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจอาหารและการจัดการบริการอาหาร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 - วชิาเอกพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวั มุง่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฒันาการมนษุยต์ลอด

ช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัวในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน

และสังคม โดยที่พัฒนาให้บุคคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่

เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งให้บุคคลสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งการทำางานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระอย่าง 

มีคุณธรรมและจริยธรรม (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพือ่ผลติบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และคณุธรรมในการประกอบอาชพีและการดำาเนนิชวีติ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม

2.  เพือ่สง่เสรมิการศกึษา การคน้ควา้วจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้ตลอดจนการประยกุต์ใชแ้ละเผยแพร่

แก่ประชาชนและสังคม

3.  เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ต่อสาธารณชน โดย

ใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ



224 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

4.  เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่ง

จะนำาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน

5.  เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตน

สนใจและถนดั ทัง้หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชพีอสิระทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัสง่เสรมิดา้น

อาหารและโภชนาการในชมุชน พนกังานควบคมุงานในสถานประกอบการอาหาร นกักำาหนดอาหารในโรงพยาบาล

ครูสอนด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษา วชิาเอกพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวั มโีอกาสในการเลอืกเขา้สูอ่าชพีทีต่นสนใจ

และถนัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ในลักษณะของนักพัฒนาการเด็ก นักพัฒนาการ 

วยัรุน่ นกัพฒันาการผู้ใหญ ่นกัพฒันาการผูส้งูอาย ุนกัพฒันาชมุชน นกัสง่เสรมิคณุภาพชวีติครอบครวั ผูด้แูลเดก็

ปฐมวยั ผูด้แูลผูส้งูอาย ุตลอดจนนกัวชิาการ นกัวจิยั ผู้ใหค้วามรูแ้ละทีป่รกึษาดา้นพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวั
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มนุษยนิเวศศาสตร์  คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
ชื่อปริญญา:	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาหาร	โภชนาการและการประยุกต์)

 Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications

	 วท.บ.	(อาหาร	โภชนาการและการประยุกต์)

	 B.Sc.	(Food	Nutrition	and	Applications)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

 แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

 วิชาเอกอาหาร	โภชนาการและการประยุกต์

	 รหัส	70314

 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	234

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	235

  ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

     มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า 

     25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

     หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   ทุกประเภทวิชา หรือ

  6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

   เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 
 วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� และประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71307 หลักการจัดการอาหาร 71310 การจัดการสุขลักษณะและ

 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และธุรกิจอาหาร  ความปลอดภัยในอาหาร

   การอาหารเบื้องต้น 71308 เทคโนโลยีการถนอมและ 71411 อาหารและโภชนบำาบัด

 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (1)  แปรรูปอาหาร 71412 อาหาร โภชนาการศึกษา

 71305 การคุ้มครองและพฤติกรรม  71309 สถิติ และการวิจัยทาง  และการสื่อสาร

   ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ  อาหารและโภชนาการ 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร

       โภชนาการและการประยุกต์ (2)

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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มนุษยนิเวศศาสตร์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 71413 กระบวนการผลิตและ 71414 การควบคุมคุณภาพและ 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

   พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกันคุณภาพอาหาร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 232 - 233

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิช� หรืออนุปริญญ� หรือ 

 ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  15  ชุดวิชา  หรือ  90  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ			4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8  ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร   

            โภชนาการและการประยุกต์ (1)

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 และเลือก		7		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71308 เทคโนโลยีการถนอมและ 71412 อาหาร โภชนาการศึกษา

 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            แปรรูปอาหาร            และการสื่อสาร

            การอาหารเบื้องต้น 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหาร 71413 กระบวนการผลิตและ

 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร(1) และโภชนาการ            พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 71305   การคุ้มครองและพฤติกรรม 71310   การจัดการสุขลักษณะและ 71414   การควบคุมคุณภาพและ

            ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ            ความปลอดภัยในอาหาร            การประกันคุณภาพอาหาร

        71307 หลักการจัดการอาหารและ 71411  อาหารและโภชนบำาบัด 71415  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

   ธุรกิจอาหาร  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 232 - 233

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ
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มนุษยนิเวศศาสตร์  คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ชื่อปริญญา:	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)

	 Bachelor	of	Arts	(Human	and	Family	Development)

	 ศศ.บ.	(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)

	 B.A.	(Human	and	Family	Development)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

 วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

	 รหัส	70414	

เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	234

	 	 ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหน่ึง	ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

    25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		13		ชุดวิชา

 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ

 72201 ครอบครัวศึกษา  มนุษย์และครอบครัว  บริการสำาหรับครอบครัว

 72202 พัฒนาการวัยเด็ก 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 72305 การศึกษาชีวิต ครอบครัวและ

 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 72302 นโยบายและกฎหมาย  ชุมชน

   และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต  เกี่ยวกับครอบครัว 72401 ระบบครอบครัวไทยกับความ

 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่  หลากหลายในสังคมโลก

     และผู้สูงอายุ 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ

       มนุษย์และครอบครัว (1)

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้	

 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ/ธุรกิจ

 30201 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

 32302 การจัดการการตลาด 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

 กลุ่มวิชาการภาษาและการสื่อสาร

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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มนุษยนิเวศศาสตร์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

กลุ่มวิชาสังคมไทย

12304 ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย

50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 232 - 233



232 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

2. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา 29. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

3. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์ 30. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

4. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 31. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

5. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 32. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

6. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

7. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 33. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ

8. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อาหารและเครื่องดื่ม

9. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 34. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

10. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 35. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

11. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล สำาหรับพยาบาล

12. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 36. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา

13. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ    พยาบาลเบื้องต้น

14. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 37. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

15. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 38. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อย่างมีประสิทธิผล 39. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

16. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง 40. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

17. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนต์ขั้นสูง 41. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

18. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 42. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

19. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เภสัชกรรมแผนไทย

20. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 43. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

21. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ 44. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 45. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

22. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 46. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

23. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 47. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

24. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 48. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

25. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 49. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

26. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 50. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

27. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 51. ชุดวิชา 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
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52. ชุดวิชา 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 64. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

53. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 65. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

54. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 66. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

55. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 67. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

56. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

57. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ 68. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

58. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 69. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

59. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ การผลิตอุตสาหกรรม

60. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 70. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

61. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 71. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

62. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ 72. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์

63. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 73. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 74. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314     

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10103 ทักษะชีวิต  

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

2)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู		(ปวส.)	ทกุประเภทวชิา	หรอือนปุรญิญา	หรอืปรญิญา 

	 ชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10103 ทักษะชีวิต  

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10103 ทักษะชีวิต  

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น มนุษยนิเวศศาสตร์ 
มนุษยนิเวศศาสตร์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้	

 10131 สังคมมนุษย์

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,200

1,100

1,200

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย  

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

2)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู		(ปวส.)		ทกุประเภทวชิา		หรอือนปุรญิญา		หรอืปรญิญา 

	 ชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 10103 ทักษะชีวิต 

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้  

 10131   สังคมมนุษย์ 

 10152   ไทยกับสังคมโลก 

 10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,200

1,100

1,200

1,100

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย  

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า
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  สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและการ

พฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎดีา้นการเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครองไทยและตา่งประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา

1. แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ เน้นความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองโดยทั่วไป 

ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. แขนงวิชาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เนน้ความรูท้างดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ซึง่ผูศ้กึษา

สามารถนำาความรู้ไปประยกุต์ใช ้เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะหแ์ละอธบิายปรากฏการณร์ะหวา่งประเทศทีเ่กดิขึน้

ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถทางวชิาการเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองและความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศให้กับข้าราชการทางการเมือง การปกครอง นกัการทูต พนักงานรฐัวสิาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และประชาชนทั่วไป

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถใน

ด้านต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับสังคม

3.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาในสาขาวชิารฐัศาสตร ์สามารถประกอบอาชพีไดท้ัง้ในภาครฐั ภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ

และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำาแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำารวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห ์

นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การทูต พนักงานบริษัทห้างร้าน เจ้าหน้าที่บุคคล  

เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำาบริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ เลขานุการ นักหนังสือพิมพ์ 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ เจา้หนา้ทีข่ององคก์ารระหวา่งประเทศ มลูนธิ ิหรอืสมาคมระหวา่งประเทศตา่งๆ นอกจากนัน้  

ยังสามารถนำาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล สมาชิก 

สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา และสามารถศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อนึง่ สำาหรบั 

ผูป้ระกอบอาชพีอสิระและประชาชนทัว่ไปกส็ามารถใชค้วามรูท้างดา้นรฐัศาสตรน์ีพ้ฒันาตนเอง พฒันาอาชพี และ

ร่วมในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี



237ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

รัฐศาสตร์  คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ชื่อปริญญา:	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

 Bachelor of Political Science 

	 (Theories	and	Techniques	in	Political	Science)

	 ร.บ.	(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)	

	 B.Pol.Sc.	(Theories	and	Techniques	in	Political	Science)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

 แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์	

	 รหัส	80124

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	247	-	248

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	250	-	251

  ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

    25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

   ทุกสาขาวิชา หรือ

  6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   ทุกสาขาวิชา หรือ

  7. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

   เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 5 ชุดวิชา ( 6 - 30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 - 23 ชุดวิชา หรือ 114 - 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.  สำ�หรบัผ้สูำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนต้น (ม.3) หรอืเทยีบเท�่ หรอืประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 

   (ม.6) หรือเทียบเท่� 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 ชุดวิช�  (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวิช�ชพีเทคนคิ (ปวท.) ประเภทวชิ�บรหิ�รธรุกจิ หรอืประก�ศนยีบตัร

   วชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิ�บรหิ�รธรุกจิ อตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่ว และศลิปศ�สตร ์(ภ�ษ�ต�่งประเทศ)

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม 

   คหกรรม และศลิปหัตถกรรม หรอืประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิ�คหกรรม เกษตรกรรม ช�่ง 

   (ช่�งโยธ� ช่�งไฟฟ้� ช่�งกล ช่�งอุตส�หกรรม ช่�งพิมพ์ และช่�งภ�พ) เคมีอุตส�หกรรม และศิลปหัตถกรรม

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือเทียบเท่� (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 2 ชุดวิช� (12 หน่วยกิต) 

 10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
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 5.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

   การเมืองไทย  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย  80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย

 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  กับต่างประเทศ

 80202 สถาบันและกระบวนการ  ของการเมืองไทย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (1)

   ทางการเมืองไทย

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 33202 การคลังและงบประมาณ 81312 หลักและวิธีการศึกษาทาง 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 81310 ปรัชญาการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  ทางรัฐศาสตร์

 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ  81417 การบริหารและการพัฒนา 82321 การเมืองการปกครองของ

   ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย  องค์การ (3)  ประเทศในเอเชีย

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

 81415 การวางนโยบาย โครงการ 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ 

   และการบริหารโครงการ  และพยานหลักฐานสำาหรับ  องค์การระหว่างประเทศ (4) 

 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (2)  รัฐศาสตร์ 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ 

       ในการพัฒนา

      82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

       และอเมริกา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 245 - 246

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (3)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 33433 

  การพัฒนาองค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (4)  มหาวิทยาลัยกำาหนดใช้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลี่ยนแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมาย

  ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป็นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

รัฐศาสตร์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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คำาแนะนำา - สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำาหน้าที่ป้องกัน 

  ปราบปราม หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ และ

  ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชา 

  ดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมาย 

  วิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ 

  ได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าว ตามบันทึกที่ ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533

  - นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งปลัดอำาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล และ

  เจา้หนา้ทีป่กครองสว่นทอ้งถิน่ ขอแนะนำาใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรบัรฐัศาสตร์

  และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  - สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งสัสดี ต้องศึกษาแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค

   ทางรัฐศาสตร์เท่านั้น

  - ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้คุณวุฒิดังกล่าว

   สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับ

   รัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ 

   มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชา

   เฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา)
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รัฐศาสตร์  คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชื่อปริญญา:	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

	 Bachelor	of	Political	Science	(International	Relations)

	 ร.บ.	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

	 B.Pol.Sc.	(International	Relations)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 รหัส 80314

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	248	-	249

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	251	-	252

  ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

   ทุกสาขาวิชา หรือ

  6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   ทุกสาขาวิชา หรือ

  7.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

   เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง



242 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โค
รง

สร
้าง

หล
ักส

ูตร
กา

รศ
ึกษ

า  
รัฐ

ศา
สต

ร์

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 5 ชุดวิชา ( 6 - 30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 - 23 ชุดวิชา หรือ 114 - 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนตน้ (ม. 3) หรอืเทยีบเท�่ หรอืประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 

   (ม. 6) หรือเทียบเท่�

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 ชุดวิช� (30 หน่วยกิต) 

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวิช�ชพีเทคนคิ (ปวท.) ประเภทวชิ�บรหิ�รธรุกจิ หรอืประก�ศนยีบตัร

   วชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิ�บรหิ�รธรุกจิ  อตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่ว และศลิปศ�สตร ์(ภ�ษ�ต�่งประเทศ)

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม 

   คหกรรม และศลิปหัตถกรรม หรอืประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิ�คหกรรม เกษตรกรรม ช�่ง 

   (ช่�งโยธ� ช่�งไฟฟ้� ช่�งกล ช่�งอุตส�หกรรม ช่�งพิมพ์ และช่�งภ�พ) เคมีอุตส�หกรรม และศิลปหัตถกรรม 

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

  4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือเทียบเท่� (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 2 ชุดวิช� (12 หน่วยกิต) 

 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
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 5.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

    (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� ( 6 หน่วยกิต)   

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

   การเมืองไทย  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย  80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย

 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  กับต่างประเทศ

 80202 สถาบันและกระบวนการ  ของการเมืองไทย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (1)

   ทางการเมืองไทย

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 82322 สังคมโลก 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ

 82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ระหว่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ

 82324 เศรษฐกิจและการเมือง

   ระหว่างประเทศ

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ  81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

   ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน  และพยานหลักฐานสำาหรับ  ในการพัฒนา

 81415 การวางนโยบาย โครงการ  รัฐศาสตร์ 82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

   และการบริหารโครงการ 82321 การเมืองการปกครองของ  และอเมริกา

 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (2)  ประเทศในเอเชีย

 81417 การบริหารและการพัฒนา 

   องค์การ (3)   

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 245 - 246

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (3)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 33433 

  การพัฒนาองค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

รัฐศาสตร์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
รัฐศาสตร์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
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คำาแนะนำา - สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำาหน้าที่ป้องกัน 

  ปราบปราม หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ และ

  ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชา 

  ดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมาย 

  วิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ 

  ได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าว ตามบันทึกที่ ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533

  - นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งปลัดอำาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล และ

  เจา้หนา้ทีป่กครองสว่นทอ้งถิน่ ขอแนะนำาใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรบัรฐัศาสตร์

  และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  - สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งสัสดี ต้องศึกษาแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค

   ทางรัฐศาสตร์เท่านั้น

  - ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้คุณวุฒิดังกล่าว

   สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับ

   รัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ 

   มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชา

   เฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา)
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชารัฐศาสตร์

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 28. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

2. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา 29. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

3. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์ 30. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

4. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 31. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

5. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 32. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

6. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 33. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

7. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

8. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 34. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ

9. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อาหารและเครื่องดื่ม

10. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 35. ชุดวิชา 33304 ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

11. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล 36. ชุดวิชา 33423 การบริหารแผนงาน โครงการพัฒนา

12. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ท้องถิ่นและชนบท

13. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 37. ชุดวิชา 33433 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

14. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 38. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

15. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 39. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

อย่างมีประสิทธิผล สำาหรับพยาบาล

16. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง 40. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา

17. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง พยาบาลเบื้องต้น

18. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 41. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

19. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 42. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

20. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 43. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

21. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ 44. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 45. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

22. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 46. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

23. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 47. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

24. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เภสัชกรรมแผนไทย

25. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 48. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

26. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 49. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

27. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 50. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
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51. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 67. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

52. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

53. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 68. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

54. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 69. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

55. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 70. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

56. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 71. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

57. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

58. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 72. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

59. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 73. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

60. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ การผลิตอุตสาหกรรม

61. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ 74. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

62. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 75. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

63. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 76. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

64. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

65. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 77. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

66. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ 78. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม
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    รัฐศาสตร์   โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

สาขาวิชารัฐศาสตร์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

2)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวท.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอื	ปวส.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	อตุสาหกรรม 

	 การท่องเที่ยว	และศิลปศาสตร์	(ภาษาต่างประเทศ)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวท.	 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	คหกรรม	ศิลปหัตถกรรม	 

	 หรือ	ปวส.	ประเภทวิชาคหกรรม	เกษตรกรรม	ช่าง	(ช่างโยธา	ช่างไฟฟ้า	ช่างกล	ช่างอุตสาหกรรม	ช่างพิมพ์	 

	 และช่างภาพ)	เคมีอุตสาหกรรม	และศิลปหัตถกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 (ต่อ)

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา 

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10151 ไทยศึกษา 

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 81310 ปรัชญาการเมือง

1,100

1,100

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

2)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวท.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอื	ปวส.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	อตุสาหกรรม 

	 การท่องเที่ยว	และศิลปศาสตร์	(ภาษาต่างประเทศ)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558   บ่าย
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    รัฐศาสตร์   โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 (ต่อ)

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	และศิลปหัตถกรรม	 

	 หรือ	ปวส.	ประเภทวิชาคหกรรม	เกษตรกรรม	ช่าง	(ช่างโยธา	ช่างไฟฟ้า	ช่างกล	ช่างอุตสาหกรรม	ช่างพิมพ์ 

	 และช่างภาพ)	เคมีอุตสาหกรรม	และศิลปหัตถกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10131 สังคมมนุษย์ 

 10151 ไทยศึกษา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/ 2557

 10151 ไทยศึกษา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 82322 สังคมโลก 

1,100

1,100

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 



250 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบ

ียน
เรีย

น 
ภา

คป
ลา

ย 
  ร

ัฐศ
าส

ตร
์ 

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

2)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวท.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอื	ปวส.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	อตุสาหกรรม 

	 การท่องเที่ยว	และศิลปศาสตร์	(ภาษาต่างประเทศ)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวท.	 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	คหกรรม	ศิลปหัตถกรรม	 

	 หรือ	ปวส.	ประเภทวิชาคหกรรม	เกษตรกรรม	ช่าง	(ช่างโยธา	ช่างไฟฟ้า	ช่างกล	ช่างอุตสาหกรรม	ช่างพิมพ์	 

	 และช่างภาพ)	เคมีอุตสาหกรรม	และศิลปหัตถกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



251ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

    รัฐศาสตร์   โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 (ต่อ)

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   บ่าย

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 10121 อารยธรรมมนุษย์

 10131 สังคมมนุษย์

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

2)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา	ปวท.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	หรอื	ปวส.	ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ	อตุสาหกรรม 

	 การท่องเที่ยว	และศิลปศาสตร์	(ภาษาต่างประเทศ)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   บ่าย



252 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 (ต่อ)

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	และศิลปหัตถกรรม	 

	 หรือ	ปวส.	ประเภทวิชาคหกรรม	เกษตรกรรม	ช่าง	(ช่างโยธา	ช่างไฟฟ้า	ช่างกล	ช่างอุตสาหกรรม	ช่างพิมพ์ 

	 และช่างภาพ)	เคมีอุตสาหกรรม	และศิลปหัตถกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/ 2557

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



253ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจน 

ผู้ต้องการเพิ่มวิทยฐานะในการปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมการเกษตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการการผลิตสัตว์ สหกรณ์ และธุรกิจการเกษตร โดยยึดหลักการ

ศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร เน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งกำาลัง

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร และสายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความสามารถ

ทางงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานและใช้ในชีวิตประจำาวัน

2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร เน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่ง

กำาลังปฏิบัติงานด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการจัดการธุรกิจ 

สินค้าเกษตร ตลอดจนสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ให้มี 

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการจัดการผลิตทางการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการการผลิต การแปรรูป การจัดจำาหน่ายและการบริการทางด้านสินค้าเกษตร เพื่อ

นำาไปใช้ในการอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน และใช้ในชีวิตประจำาวัน ประกอบด้วยวิชาเอกดังนี้

 2.1   วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

 2.2   วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

 2.3   วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 2.4   วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ มุ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษา

แก่บุคคลในขบวนการสหกรณ์ทุกระดับ บุคคลในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์และ 

ผู้สนใจมีความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ และการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ให้สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาการสหกรณ์ 

ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร 

การจดัการการผลติพชืและสตัว ์รวมทัง้การจดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

ด้วยระบบการศึกษาทางไกล

2. เพื่อสนบัสนนุงานวจิยัและจัดการองคค์วามรู้ในการพฒันาด้านการเกษตร สหกรณ ์ทรพัยากรปา่ไม้

และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการ

การเกษตรและสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานสากล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และคำานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
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ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์จะสามารถประกอบอาชพีอสิระ อาท ิทำาการเกษตร

ประกอบธุรกิจการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งทำางานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งทำางานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ทำางานในบริษัทประกอบธุรกิจ

การเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และสามารถ 

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์ คุณ

สมบัติการสมัคร   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ชื่อปริญญา:	 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(ส่งเสริมการเกษตร)

	 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Extension)

	 กษ.บ.	(ส่งเสริมการเกษตร)

	 B.Ag.	(Agricultural	Extension)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	288	-	289

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	301	-	302

  ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

   ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 

  6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

   อนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ 

   ประเภทวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ

  7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

   หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุ สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใชท่างการเกษตร ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ

 1)  ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม  2) ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ และ 3) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ หรอืประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ประเภทวชิ�เกษตรกรรม 

  หรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		15		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 91310 หลักการบริหารการส่งเสริม 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์

 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร  การเกษตร  และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

   เกษตรและสิ่งแวดล้อม 91311 การจัดการความรู้เพื่องาน 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน

 90303 พืชเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตร  และองค์กรการเกษตร

 90305  การผลิตสัตว์ 91312 การจัดการระบบการเกษตร 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  เชิงบูรณาการ 91418 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การส่งเสริมการเกษตร 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน  ส่งเสริมการเกษตร (1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

       การเกษตร

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

	 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 90406 ดิน น้ำา และปุ๋ย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่

 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 93343 หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์ (1)  อุตสาหกรรม

 91465 การจัดการการท่องเที่ยว 93353 การจัดการผลผลิตพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก

   เชิงเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ  และพืชอาหารสัตว์ 93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

   และเศรษฐกิจ    และผักเชิงธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือส�ข�วิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือ

 ประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 3 ชุดวิชา ( 6 - 18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 14 ชุดวิชา หรือ 72 - 84 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือส�ข�วิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 

 2.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�

  เกษตรกรรมหรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหต ุ (1)  มหาวทิยาลยักำาหนดปดิชดุวชิา 93343 หลกัโภชนศาสตรแ์ละอาหารสตัว ์ตัง้แตภ่าคตน้/ 2555 ใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน

   ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ แทน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 

   การส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร 91418 ประสบการณ์วิชาชีพ

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์   ส่งเสริมการเกษตร (1)

 91310 หลักการบริหารการส่งเสริม  และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

   การเกษตร 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน  ธุรกิจการเกษตร

 91311 การจัดการความรู้เพื่องาน  และองค์กรการเกษตร 

   ส่งเสริมการเกษตร  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)

 หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 3 ชุดวิชา ( 6 - 18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 17 ชุดวิชา หรือ 90 - 102 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 3.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชท่�งก�รเกษตร
   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่

  ประเภทวิช�เกษตรกรรม   

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 91311 การจัดการความรู้เพื่องาน 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 90303 พืชเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตร 91418 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90305 การผลิตสัตว์ 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน  ส่งเสริมการเกษตร (1)

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  ส่งเสริมการเกษตร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

   การส่งเสริมการเกษตร 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์  ธุรกิจการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

 91310 หลักการบริหารการส่งเสริม 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและ

   การเกษตร  องค์กรการเกษตร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
ชื่อปริญญา:	 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการเกษตร)

	 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Management)

	 กษ.บ.	(การจัดการการเกษตร)

	 B.Ag.	(Agricultural	Management)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช	รหัส	90514

 วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์	รหัส	90524

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	289	-	294

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	302	-	306

  ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

  1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

    25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

   ทุกสาขาวิชา หรือ

  6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า    

   ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

   หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า  

   ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ

  7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

   ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

   (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า

   ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม  



261ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6)  หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ

     เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14  ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 90406 ดิน น้ำา และปุ๋ย 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 93353 การจัดการผลผลิตพืช  และพืชอาหารสัตว์

   การผลิตพืช (1) (2) 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่ 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น             การจัดการการผลิตพืช (3)  อุตสาหกรรม 

 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก

 93337  การปรับปรุงพันธ์ุพืช           การผลิตพืช  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  

   และการขยายพันธ์ุพืช 93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

                การผลิตพืช (1) (2)  และผักเชิงธุรกิจ

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา

    93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน

       (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต) 

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รเกษตร หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�อนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่ท�งก�รเกษตร หรอืประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) 

  หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93353 การจัดการผลผลิตพืช  การผลิตพืช

 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

        และการขยายพันธ์ุพืช  การจัดการการผลิตพืช (1)  การผลิตพืช (2) 

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

       และพืชอาหารสัตว์  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  และผักเชิงธุรกิจ

 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่

        อุตสาหกรรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

3.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตร ีหรอือนปุรญิญ� หรอืเทยีบเท�่ในส�ข�วชิ�อืน่ที่ไมใ่ชท่�งก�รเกษตร

 หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ที่ไม่ใช่ประเภท

 วิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
 3.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชท่�งก�รเกษตร หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง  

  (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชป่ระเภทวิช�เกษตรกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด   
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3.3  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90406 ดิน น้ำา และปุ๋ย 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  การจัดการการผลิตพืช (3)

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  และการขยายพันธ์ุพืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

        การผลิตพืช (1) (2) 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช  การผลิตพืช

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93353 การจัดการผลผลิตพืช 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

       การผลิตพืช (1) (2)

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่ 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก

            และพืชอาหารสัตว์    อุตสาหกรรม  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

      93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

               และผักเชิงธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

 (2) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และ

  ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน 

   (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
 วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา  

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204  พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303  พืชเศรษฐกิจ

     เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305  การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93462 การจัดการการผลิตสุกร

        การบริหาร  เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์   และสัตว์ปีก

 93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์

       การสืบพันธ์ุสัตว์  การจัดการการผลิตสัตว์ (1)  เคี้ยวเอื้อง

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ  94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์   การผลิตสัตว์ (2)             ธุรกิจการเกษตร

    93461 การจัดการผลผลิตและ 

     การตลาดสินค้าปศุสัตว์ 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน

  ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว 
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 -	 เลือก		3		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91312 การจัดการระบบการเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

   เชิงบูรณาการ   และพืชอาหารสัตว์ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

    93464 การจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือก  

 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลอืก 1 ชดุวชิา จากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ียกเวน้ชดุวชิาทีส่าขาวิชาไมอ่นญุาต-

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือประก�ศนียบัตร- 

 วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง

   (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461 การจัดการผลผลิตและ

 93345  การปรับปรุงพันธ์ุและ             เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

   การสืบพันธ์ุสัตว์ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93462 การจัดการการผลิตสุกร

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์             การจัดการการผลิตสัตว์ (1)   และสัตว์ปีก

 93355  การจัดการสุขภาพสัตว์  93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์

     การผลิตสัตว์ (2)  เคี้ยวเอื้อง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศกึษ�ปริญญ�ตรี หรืออนปุริญญ� หรือเทยีบเท่�ในส�ข�วชิ�อืน่ที่ไมใ่ช่ท�งก�รเกษตร

  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�

 เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง

  (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชป่ระเภทวิช�เกษตรกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

  ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
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3.3  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ท่ีไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461 การจัดการผลผลิตและ

 90305 การผลิตสัตว์              เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 93345  การปรับปรุงพันธ์ุและ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93462 การจัดการการผลิตสุกร

   การสืบพันธ์ุสัตว์            การจัดการการผลิตสัตว์ (1)   และสัตว์ปีก

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์

 93355  การจัดการสุขภาพสัตว์   การผลิตสัตว์ (2)  เคี้ยวเอื้อง

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91312 การจัดการระบบการเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

   เชิงบูรณาการ   และพืชอาหารสัตว์ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

    93464 การจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือก  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

  ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว  
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
 คุณ

สมบัติการสมัคร   

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ชื่อปริญญา:	 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการเกษตร)

	 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Management)

	 กษ.บ.	(การจัดการการเกษตร)

	 B.Ag.	(Agricultural	Management)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้

	 และสิ่งแวดล้อม	รหัส	90534

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	294-	296

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	306	-	308

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี
 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า
   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  ทุกสาขาวิชา หรือ
 6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
 7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
  เกษตรกรรม หรือ
 8. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  ทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรมหรือสาขาวิชาอื่นๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 9. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 
  ประเภทวิชาเกษรกรรม หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือ 
  เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร



270 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

โค
รง

สร
้าง

หล
ักส

ูตร
กา

รศ
ึกษ

า  
เก

ษต
รศ

าส
ตร

์แล
ะส

หก
รณ

์์ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

1. สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

                     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ 

               เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		13		ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 90406 ดิน น้ำา และปุ๋ย 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้              เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 91427  การป่าไม้ชุมชน              และสิ่งแวดล้อม

             เพื่อส่ิงแวดล้อม 91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ             ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม             ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)

       ทรัพยากรธรรมชาติ 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1) 93335  วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 

 91326 วนศาสตร์เกษตร   

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

                            ธุรกิจการเกษตร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

2.   สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี  หรืออนุปริญญ�  หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์  เกษตรศ�สตร์  เกษตรกรรม 

  หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง 

 (ปวส.)  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค  (ปวท.)  หรือเทียบเท่�  ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือ

  ส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม 

  หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ 91427 การป่าไม้ชุมชน 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

             ทรัพยากรธรรมชาติ 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร                      เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91326 วนศาสตร์เกษตร             ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม             และสิ่งแวดล้อม

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1)  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้                   ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้	

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

            เพื่อส่ิงแวดล้อม  93352 หลักการจัดการการผลิตพืช              ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี  หรืออนุปริญญ�  หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ท�งวนศ�สตร์  

 เกษตรศ�สตร์  เกษตรกรรม  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

 เทคนิค  (ปวท.)  หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 3.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2  สำ�เร็จผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม  

   หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 3.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�

   เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

  -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 90303 พืชเศรษฐกิจ 91326 วนศาสตร์เกษตร 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1)

 90305 การผลิตสัตว์ 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 90406 ดิน น้ำา และปุ๋ย 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้                       เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91325  นิเวศวิทยาและการจัดการ 91427  การป่าไม้ชุมชน            และสิ่งแวดล้อม

            ทรัพยากรธรรมชาติ 91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพ 

     ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม     การจัดการทรัพยากร 

                 ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

            เพื่อส่ิงแวดล้อม  93352 หลักการจัดการการผลิตพืช              ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ชื่อปริญญา:						 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการเกษตร)

	 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Management)

	 กษ.บ.	(การจัดการการเกษตร)

	 B.Ag.	(Agricultural	Management)
      

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 วิชาเอกธุรกิจการเกษตร	รหัส	90544

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	296	-	299

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	309-	311

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี
 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
   ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า
    25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
   ทุกสาขาวิชา หรือ
 6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
   ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร  หรือ
 7.   สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร  หรือ 
   บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา  หรือ
 8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญา หรือ 
   เทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
   บัญชี  การเงินและการธนาคาร  หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ในสาขาวิชาอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร  หรือบริหารธุรกิจ/ 

   พาณิชยศาสตร์ 
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

                และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ   

              เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		13		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431 การจัดการการตลาด

   การบริหาร  ธุรกิจการเกษตร  สินค้าเกษตร

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 94330 การจัดการผลิตผลและ 94432 สารสนเทศและการวิจัย

   การภาษีอากร 1  การแปรรูปผลิตผลเกษตร  ทางธุรกิจการเกษตร

 30208 การบัญชีการเงินและ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  และทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจการเกษตร (1)

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในธุรกิจการเกษตร 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

      
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 ยกเว้น		ชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี	โดยดูรายชื่อชุดวิชาจาก หน้า 286- 287

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท่�ท�งก�รเกษตร หรอือนปุรญิญ� หรอืประก�ศนยีบตัร-

 วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�

  เกษตรกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.3  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การภาษีอากร 1            และทรัพยากรมนุษย์              ธุรกิจการเกษตร (1)

 30208 การบัญชีการเงินและ                        ในธุรกิจการเกษตร 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร

            การบัญชีเพื่อการจัดการ 94431 การจัดการการตลาด 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 90201 การจัดการฟาร์ม                                 สินค้าเกษตร             

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94432 สารสนเทศและการวิจัย

            ธุรกิจการเกษตร                                 ทางธุรกิจการเกษตร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

3. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท�่ท�งบรหิ�รธรุกจิ/พ�ณชิยศ�สตรท์กุส�ข�วชิ� หรอือนปุรญิญ�

 หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�

 ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรหีรือเทียบเท่�ท�งบริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�

  ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 

      
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  
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 3.3  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประก�ศนยีบตัรวิช�ชพีเทคนคิ (ปวท.) หรอืเทยีบเท�่ประเภทวชิ�บญัช ีก�รเงนิและ

  ก�รธน�ค�ร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94432 สารสนเทศและการวิจัย  

   และสหกรณ์             ธุรกิจการเกษตร                             ทางธุรกิจการเกษตร     

 90201 การจัดการฟาร์ม 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90303 พืชเศรษฐกิจ  และทรัพยากรมนุษย์                         ธุรกิจการเกษตร (1)

 90305 การผลิตสัตว์                                      ในธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

    94431 การจัดการการตลาด

     สินค้าเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

4. สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตร ี หรอืเทยีบเท�่ในส�ข�วิช�อืน่ๆ ที่ไมใ่ชท่�งก�รเกษตร บรหิ�รธรุกจิ/

  พ�ณิชยศ�สตร์ หรืออนุปริญญ�  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประก�ศนียบัตร-

 วิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�  ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 4.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร บริห�รธุรกิจ/

  พ�ณิชยศ�สตร์

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 4.2  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่

  ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา  10152  ไทยกับสังคมโลก

    และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 4.3  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�ที่ ไม่ใช่ประเภทวิช�

  เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 90305 การผลิตสัตว์ 94432 สารสนเทศและการวิจัย

            การภาษีอากร 1 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ                         ทางธุรกิจการเกษตร

 30208 การบัญชีการเงินและ             ธุรกิจการเกษตร    94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ  ธุรกิจการเกษตร (1)

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  และทรัพยากรมนุษย์ใน       94461 การเงินธุรกิจการเกษตร              

   และสหกรณ์  ธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 90201 การจัดการฟาร์ม  94431 การจัดการการตลาด

 90303 พืชเศรษฐกิจ  สินค้าเกษตร                

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แขนงวิชาสหกรณ์

ชื่อปริญญา:							 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(สหกรณ์)

																											 Bachelor	of	Business	Administration	(Cooperatives)

																											 บธ.บ.	(สหกรณ์)

	 B.B.A.	(Cooperatives)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	299	-	300

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	312	-	313	

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี

 1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

  ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

   25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

   ทุกสาขาวิชา หรือ

 6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร-

   วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี  

   เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือ

 7.   สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

   บริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 

   บริหารธุรกิจ หรือ 
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 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
 คุณ

สมบัติการสมัคร   

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

(ต่อ)

      

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	299	-	300

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย

หน้า	312	-	313

 8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร-

   วชิาการศกึษาชัน้สงู (ป.กศ. สงู) หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่  

   ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม

   การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์             และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 92222 การบัญชี การเงินและ

         การบริหาร 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา                       การภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

 30210 การจัดการการผลิตและ                     เศรษฐกิจและสังคม 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อ

          ดำาเนินงาน และหลักการตลาด 92220 กฎหมายสหกรณ์และ        การจัดการสหกรณ์

 30211 องค์การและการจัดการ และ  กระบวนการทางการเมือง

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์   

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92320 การจัดและดำาเนินงาน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

             การสหกรณ์                                      การสหกรณ์                                        บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)

 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์ 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 94431 การจัดการการตลาด

             เพื่อการจัดการ 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์      สินค้าเกษตร 

 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร                         

            ธุรกิจสหกรณ์

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

โค
รง

สร
้าง

หล
ักส

ูตร
กา

รศ
ึกษ

า  
เก

ษต
รศ

าส
ตร

์แล
ะส

หก
รณ

์์ 



283ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287 

2.   สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท�่  หรอือนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่  หรอืประก�ศนยีบัตรวชิ�ชพี-

 ชั้นสูง (ปวส.)  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รศึกษ�ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 

 ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/พณิชยกรรม  ก�รเงิน  ก�รบัญชี  เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2  -  4 ชุดวิชา  (12 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 14 ชุดวิชา หรือ 72 - 84 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 2 ชุดวิช� (12 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.2 สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�อนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่  หรอืประก�ศนยีบตัรวิช�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืประก�ศนยีบตัร-

    วิช�ก�รศึกษ�ชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 2.3 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน   4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 30210 การจัดการการผลิตและ 92220 กฎหมายสหกรณ์และ 92222 การบัญชี การเงินและ 

   ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  กระบวนการทางการเมือง  การภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา        

   เศรษฐกิจและสังคม 

 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การสหกรณ์ 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์      บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)

 92320 การจัดและดำาเนินงาน                        

            การสหกรณ์  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

3.   สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท�่  หรอือนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่  หรอืประก�ศนยีบตัร - 

 วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รศึกษ�-

 ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/พณิชยกรรม  ก�รเงิน  ก�รบัญชี 

  เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 - 4 ชุดวิชา (12 - 24 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 - 15 ชุดวิชา หรือ 78 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 2 ชุดวิช� (12 หน่วยกิต) 

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.2 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

  ประก�ศนียบัตรวิช�ก�รศึกษ�ชั้นสูง (ป.กศ.สูง)   

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 3.3  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่�

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 30210 การจัดการการผลิตและ 92220 กฎหมายสหกรณ์และ 92222 การบัญชี การเงินและ  

    ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  กระบวนการทางการเมือง  การภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา    

              เศรษฐกิจและสังคม  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92320 การจัดและดำาเนินงาน     92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 

   การสหกรณ์      การสหกรณ์   92425 ประสบการณ์วิชาชีพ  

 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์  บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)

   ธุรกิจสหกรณ์    

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 286 - 287

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

             

 เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  



286 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชา

ต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 29. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

2. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา 30. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

3. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 31. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

4. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

5. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 32. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ

6. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 อาหารและเครื่องดื่ม

7. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 33. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

8. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 34. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

9. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 สำาหรับพยาบาล

10. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล 35. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา

11. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ พยาบาลเบื้องต้น

12. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 36. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

13. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 37. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

14. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 38. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

อย่างมีประสิทธิผล 39. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

15. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง 40. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

16. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 41. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

17. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 42. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

18. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เภสัชกรรมแผนไทย

19. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 43. ชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1

20. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ 44. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 45. ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย

21. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 46. ชุดวิชา 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1

22. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 47. ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2

23. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 48. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

24. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 49. ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1

25. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 50. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2

26. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 51. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 

27. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 52. ชุดวิชา 55320 ร่างกายมนุษย์

28. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน 53. ชุดวิชา 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
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54. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 70. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

55. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

56. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 71. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

57. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 72. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

58. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 73. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

59. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 74. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

60. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

61. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 75. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

62. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 76. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

63. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ การผลิตอุตสาหกรรม

64. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ 77. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

65. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 78. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

66. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 79. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

67. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

68. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 80. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

69. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ 81. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชา 

	 เกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10103 ทักษะชีวิต    

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

1,100

1,300

1,000

 เสาร์ 24  ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25  ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25  ม.ค. 2558 เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรืออนุปริญญา	 หรือเทียบเท่า 

	 ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์ 24  ม.ค. 2558  บ่าย

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ 

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

 1,300

 1,000

 1,000

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24  ม.ค. 2558  บ่าย
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 (ต่อ) 

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร		หรือสาขาวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,100

1,000

1,000

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24  ม.ค. 2558  บ่าย

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,300

1,000

1,000

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25  ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24  ม.ค. 2558  บ่าย

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร รหัส 905
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

 1,100

 1,300

 1,100

 เสาร์  24  ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25  ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25  ม.ค. 2558 เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์ 25  ม.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์ 24  ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25  ม.ค. 2558 เช้า

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  



290 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

 และเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(1)

 4,200

 1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญา	

	 หรือเทียบเท่าทางการเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

หมายเหต ุ (1) นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนเลอืกเสรไีดจ้ากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองทกุสาขาวชิา  ยกเวน้

  ชุดวิชาที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การ 

  ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในหน้า 286 -287 

  ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยเพื่อป้องกันมิให้ชุดวิชาที่เลือกมีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่น เนื่องจาก

  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน
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291ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ) 

6)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม

	 หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,200

4,200

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

7)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใช่่ประเภท 

	 วิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,200

4,200

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  



292 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 90305 การผลิตสัตว์ 

1,100

1,200

1,200

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558   บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,000

1,000

1,000

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90305 การผลิตสัตว์ 

 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า
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293ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ) 

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	 หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,000

1,000

1,000

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 

อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  

 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,000

1,000

1,000

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 

อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

6)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม

	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90305 การผลิตสัตว์ 

 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า



294 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)

7)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ	(ปวท.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90305 การผลิตสัตว์ 

 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

1,100

1,200

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	 หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์	 เกษตรศาสตร์	 เกษตรกรรม	 หรือ 

	 สาขาวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100

1,100

1,100

1,200

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 บ่าย

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า



295ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ) 
3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม 
	 หรอืประกาศนยีบตัรวชิาการปา่ไม้	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทางวนศาสตร	์เกษตรศาสตร	์เกษตรกรรม 

	 หรือสาขาวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวิต
 10151 ไทยศึกษา 
 10152 ไทยกับสังคมโลก

 1,200
 1,100
 1,200

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย
 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย
 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวิต
 10151 ไทยศึกษา
 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,200
1,100

1,100
1,100
1,100

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558  บ่าย
 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย
 
 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า
 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า
 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม	

	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ
 90305 การผลิตสัตว์ 
 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 

1,300
1,200
1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย
 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า
 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ
 90305 การผลิตสัตว์ 
 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 

1,300
1,200
1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย
 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า
 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)

7)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร		

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 90305 การผลิตสัตว์ 

 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 

1,300

1,200

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ	/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 1,200

 1,300

 1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558  เช้า

 



297ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร	บริหารธุรกิจ/

	 พาณิชยศาสตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 1,200

 1,300

 1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

5)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภท 

	 วิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 1,200

 1,100

 1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558  เช้า

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชา

	 บัญชี	การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 1,200

 1,300

 1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558  เช้า
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

7)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่

	 ประเภทวิชาเกษตรกรรม	บัญชี	การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 1,200

 1,300

 1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558  เช้า

8)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

9)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	ประเภทวิชาบัญชี		การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,300

1,100

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า



299ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

10)	สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ	(ปวท.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ช่	่ประเภทวชิาเกษตรกรรม

	 บัญชี	การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 90303 พืชเศรษฐกิจ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,300

1,100

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์ 25 ม.ค. 2558 เช้า

 

 เสาร์ 24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือ

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.	สูง)	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่า	 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/

 พณิชยกรรม	การเงิน	การบัญชี	เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า



300 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)

3)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ/	พณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัช	ี

	 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด 

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.) 

	 หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.สูง)	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชา

	 บริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม	การเงิน	การบัญชี	เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า

5)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชส่าขาวชิาบรหิารธรุกจิ/	พณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัช	ี

	 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด 

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  เช้า



301ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน
ภาคปลาย/2557

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชา 

	 เกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 90201 การจัดการฟาร์ม

 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

1,200

1,100

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชา 

	 เกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

1,200

1,000

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 90201 การจัดการฟาร์ม

 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

1,200

1,100

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย



302 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 (ต่อ) 
4)			สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 

 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำาหรับ 

  เกษตรกร

1,000

1,200

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์   26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 90201 การจัดการฟาร์ม

 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำาหรับ

  เกษตรกร

1,100

1,200

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

 1,200

 1,300

 4,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย



303ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช

 93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,100

1,200

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,100

1,100

1,400

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญา 

	 หรือเทียบเท่าทางการเกษตร	

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

 93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,100

1,200

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

 93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,100

1,200

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย



304 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าที่ ไม่ใช่่ประเภทวิชา

	 เกษตรกรรม	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,100

1,100

1,400

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

7)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	 (ปวท.)	 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่ประเภทวิชา

	 เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,100

1,100

1,400

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

1,200

1,200

1,300

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า



305ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา 

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าที่ ไม่ใช่่ประเภทวิชา

	 เกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ ่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา 

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า



306 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)

6)	 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม

	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร	

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา 

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย

7)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ	(ปวท.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90201 การจัดการฟาร์ม

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   บ่าย

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558   บ่าย



307ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)

2)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ทางวนศาสตร	์เกษตรศาสตร	์เกษตรกรรม	หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ

	 ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 91326 วนศาสตร์เกษตร

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

1,200

1,200

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

3)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	

	 ประกาศนยีบตัรวชิาการปา่ไม้	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทางวนศาสตร์	เกษตรศาสตร์	เกษตรกรรม	หรอื 

	 สาขาวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 91325 นิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

1,200

1,100

1,200

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย



308 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)

5)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม	

	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 91325 นิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

1,200

1,100

1,200

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์ 25 ก.ค. 2558 เช้า

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 และเลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,200

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า

 

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

7)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร	

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100

1,200

1,000

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 บ่าย



309ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ
์์  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 1,200

 1,000

 1,300

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

2)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าทางการเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 90201 การจัดการฟาร์ม

 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

  ในธุรกิจการเกษตร

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558 เช้า



310 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

4)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร	บริหารธุรกิจ/

	 พาณิชยศาสตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558   เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		(ปวส.)	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชา 

	 เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

 90201 การจัดการฟาร์ม

 1,200

 1,200

 1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558   เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

6)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชา

	 บัญชี	การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,200

1,200

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า



311ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ) 

7)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอือนปุรญิญา	หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ๆ

 ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี	การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,100

1,100

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

8)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,100

1,200

1,100

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

9)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	หรือเทียบเท่า	ประเภทวิชาบัญชี	การเงิน

	 และการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10152 ไทยกับสังคมโลก

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,200

1,200

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

10)		สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ	(ปวท.)	หรอืเทยีบเทา่ที่ไมใ่ชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม

	 	บัญชี	การเงินและการธนาคาร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 90201 การจัดการฟาร์ม

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า



312 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,100

1,000

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

2)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ	(ปวท.)	หรอื	ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	

	 หรอืประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู	(ป.กศ.สงู)	หรอือนปุรญิญา	หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ/

	 พณิชยกรรม	การเงิน	การบัญชี	เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา 

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

3)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ/	พณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัช	ี

	 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

1,200

1,100

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า



313ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์์
  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย  

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)

4)		 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ	(ปวท.)	หรอื	ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	

 หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/

 พณิชยกรรม	การเงิน	การบัญชี	เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,200

1,100

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

5)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/	 พณิชยกรรม	 การเงิน 

 การบัญชี	เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

1,200

1,100

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย 

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า

 



314 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมุง่ใหก้ารศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบั

ความรูค้วามสามารถของบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและบคุคลทีส่นใจทัว่ไปใหม้วีฒุกิารศกึษา

และความรูค้วามสามารถทีส่งูขึน้ถงึระดบัปรญิญาตร ีอกีทัง้ยงัสามารถนำาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการศกึษา

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

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำาความรู้และทักษะที่ได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร ทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากนีย้งัสามารถนำาความรู้ไปประกอบอาชพีสว่นตวัและสามารถศกึษาตอ่

ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา:		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

	 Bachelor	of	Science	(Industrial	Technology)

	 วท.บ.	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

	 B.Sc.	(Industrial	Technology)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
	 รหัส	96124

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	337	-	338

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	341-	342	

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
 1.  คุณสมบัติเฉพาะ
     1.1  เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
   มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง   และ
 2.  สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
     2.1  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
   อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา
   นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
     2.2  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
   ไม่ต่ำากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
   ที่สมัคร หรือ
     2.3  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
   อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
   รับรอง หรือ
     2.4  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
   หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  2.5  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
   เทียบเท่า หรือ
  2.6  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
   อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
	 	 	 หรือ	
  2.7  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
   อุตสาหกรรม หรือ
     2.8  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

            เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิต  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97211 กลศาสตร์สำาหรับ  ในอุตสาหกรรม             97419 มาตรฐานการจัดการ

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ     อุตสาหกรรมและ

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                 การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 

   ในอุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ  97420 การจัดการโลจิสติกส์และ                 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

            กระบวนการผลิตและ  ในอุตสาหกรรม (1)     97421 ประสบการณ์วิชาชีพ

   เทคนิคการผลิต  97317 ระบบสารสนเทศและ  เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (2)

                ระบบอัตโนมัติทางการ                     

                 ผลิตในอุตสาหกรรม                        

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 - เลือก 4 ชุดวิช� โดยเน้นเฉพ�ะกลุ่มชุดวิช�ใดกลุ่มชุดวิช�หนึ่ง หรือถ้�ไม่เน้นเฉพ�ะกลุ่ม นักศึกษ�ส�ม�รถเลือกชุดวิช�

  คละกันได้ในกลุ่มชุดวิช�ที่ต่�งกัน ดังต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป

 97422 การศึกษาความเป็นไปได้ 97423  การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา

             และการวิเคราะห์แนวโน้ม             การทำางานในอุตสาหกรรม               ทางเทคโนโลยีการผลิต

             ทางอุตสาหกรรม  97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ    อุตสาหกรรม (1) 

      ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม    

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์    และบรรจุภัณฑ์ (1)  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)  97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)

 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

 30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32401 การวางแผนและ

            การบริหาร                                      การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ             ควบคุมงานบริหาร

 30211 องค์การและการจัดการ                   

             และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 96304  การสื่อสารข้อมูลและ 96405  ระบบสนับสนุนการ 96411 ระบบสารสนเทศและ

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์             ตัดสินใจทางธุรกิจ                             การจัดการความรู้

   96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ    96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96412 การบริหารโครงการ

   กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม     96410  เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       96404  การตรวจสอบระบบงาน        การบัญชีการเงินและการบัญชี

         คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า  335 - 336

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  
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2.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวชิ�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท�่ในส�ข�วชิ� 

 ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

                 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

            เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิต  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97211 กลศาสตร์สำาหรับ  ในอุตสาหกรรม             97419 มาตรฐานการจัดการ

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ     อุตสาหกรรมและ

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                 การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 

   ในอุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ           97420 การจัดการโลจิสติกส์และ                 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

            กระบวนการผลิตและ  ในอุตสาหกรรม (1)     97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

   เทคนิคการผลิต  97317 ระบบสารสนเทศและ  การผลิตอุตสาหกรรม (2)

                ระบบอัตโนมัติทางการ                     

                 ผลิตในอุตสาหกรรม 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น      
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช� 

 อื่นที่ไม่ใชท่�งด้�นอุตส�หกรรม หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18  ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

            เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิต  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97211 กลศาสตร์สำาหรับ  ในอุตสาหกรรม             97419 มาตรฐานการจัดการ

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ     อุตสาหกรรมและ

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                 การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 

   ในอุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ       97420 การจัดการโลจิสติกส์และ                 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

            กระบวนการผลิตและ  ในอุตสาหกรรม (1)     97421 ประสบการณ์วิชาชีพ

   เทคนิคการผลิต 97317 ระบบสารสนเทศและ  เทคโนโลยีการผลิต

     ระบบอัตโนมัติทางการ   อุตสาหกรรม (2)                    

                 ผลิตในอุตสาหกรรม 

 - เลือก 3 ชุดวิช� โดยเน้นเฉพ�ะกลุ่มชุดวิช�ใดกลุ่มชุดวิช�หนึ่ง หรือถ้�ไม่เน้นเฉพ�ะกลุ่ม นักศึกษ�ส�ม�รถเลือกชุดวิช�

  คละกันได้ในกลุ่มชุดวิช�ที่ต่�งกัน ดังต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป

 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และ 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา

            การวิเคราะห์แนวโน้ม         การทำางานในอุตสาหกรรม            ทางเทคโนโลยีการผลิต

                    ทางอุตสาหกรรม  97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ  อุตสาหกรรม (1)

     ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม   

   
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์    และบรรจุภัณฑ์ (1)  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1) 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)

 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

 30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32401 การวางแผนและ

            การบริหาร                                      การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ             ควบคุมงานบริหาร

 30211 องค์การและการจัดการ                   

             และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 96304  การสื่อสารข้อมูลและ 96405  ระบบสนับสนุนการ 96411 ระบบสารสนเทศและ

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์             ตัดสินใจทางธุรกิจ                             การจัดการความรู้

   96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ    96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96412 การบริหารโครงการ

   กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม     96410  เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      96404  การตรวจสอบระบบงาน        การบัญชีการเงินและการบัญชี

         คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการ

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา:		 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

	 	 Bachelor	of	Science	(Industrial	Technology)

	 	 วท.บ.	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

	 	 B.Sc.	(Industrial	Technology)	

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	

	 รหัส	96134

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	338	-	339

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	342	-	343	

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 1. คุณสมบัติเฉพาะ

   เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ

    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  และ

 2. สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

   2.1 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

   ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จ

   การศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

   2.2 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ

     ไม่ต่ำากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

   ที่สมัคร หรือ

   2.3 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ

     อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย

     รับรอง หรือ

   2.4  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

     หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

   2.5 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

     เทียบเท่า หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	

	 รหัส	96134

 (ต่อ)

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	338	-	339

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	342	-	343	

  2.6  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

   หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้าน 

   อุตสาหกรรม หรือ

   2.7  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

    หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ 

    ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

   2.8 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.)   

 หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาแกน  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ  16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต     10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

  -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

  97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์   97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97407 การจัดการทางการผลิตและ

  97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  97318 การออกแบบทางการพิมพ์  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

  97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์    และบรรจุภัณฑ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97431 เทคโนโลยีการแปรรูป  

   การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)  บรรจุภัณฑ์ (1)

      97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)   

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

      (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 เลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ   96411 ระบบสารสนเทศและ 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ

   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การจัดการความรู้  การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)

 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96412 การบริหารโครงการ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์  97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน  ในอุตสาหกรรม (1)

   และการควบคุมภายใน  อุตสาหกรรม 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 

 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97213 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ  และมาตรฐานอุตสาหกรรม

   ทางธุรกิจ  กระบวนการผลิตและ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เทคนิคการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ      

   การบัญชีการเงินและการบัญชี  การควบคุมทางการผลิต 

   เพื่อการจัดการ  ในอุตสาหกรรม  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 335 - 336

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวชิ�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท�่ในส�ข�วชิ� 

 ท�งด้�นอุตส�หกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  15  ชุดวิชา  หรือ 90  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา   

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด   
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ			8		ชุดวิชา

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์   และบรรจุภัณฑ์ (1)            การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)

            การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา		จากชุดวิชาต่อไปนี้

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูป  

 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)    บรรจุภัณฑ์ (1) 

 -	 และเลือกอีก		1		ชุดวิชา		จากชุดวิชาต่อไปนี้

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์            การบัญชีการเงินและ            การควบคุมทางการผลิตใน

 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ            การบัญชีเพื่อการจัดการ  อุตสาหกรรม

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96411 ระบบสารสนเทศและ 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

  96404 การตรวจสอบระบบงาน            การจัดการความรู้            การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)

   คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96412 การบริหารโครงการด้าน 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ

        ภายใน            เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

      96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน  ผลิตในอุตสาหกรรม (1)

   ทางธุรกิจ  อุตสาหกรรม 97419 มาตรฐานการจดัการอตุสาหกรรม

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   และมาตรฐานอุตสาหกรรม

     กระบวนการผลิตและ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

     เทคนิคการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3)  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ใน 

 ส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ 108  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา   

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ			12		ชุดวิชา

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97407 การจัดการทางการผลิตและ
 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์            การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์    และบรรจุภัณฑ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)

            การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1) 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
                การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา		จากชุดวิชาต่อไปนี้
 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการ
            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์            การบัญชีการเงินและ            ควบคุมทางการผลิตใน
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ            การบัญชีเพื่อการจัดการ  อุตสาหกรรม
   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96411 ระบบสารสนเทศและ 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
 96404 การตรวจสอบระบบงาน            การจัดการความรู้            การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)

   คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96412 การบริหารโครงการด้าน 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
                 ภายใน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน  ในอุตสาหกรรม (1)

                 ทางธุรกิจ            อุตสาหกรม 97419  มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   และมาตรฐานอุตสาหกรรม
     กระบวนการผลิตและเทคนิค 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
     การผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

       (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คุณ
สมบัติการสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อปริญญา:	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

	 Bachelor	of	Science	(Information	and	Communication	Technology)

	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

	 B.Sc.	(Information	and	Communication	Technology)

คุณสมบัติการสมัคร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

	 รหัส	96314

			วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 และการสื่อสาร	รหัส	96324

	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์	รหัส	96334

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคต้น 

หน้า	339	-	340

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครในภาคปลาย 

หน้า	343	-	344	

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี
 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 
  5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
  หรือ
 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า
  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
  เทียบเท่า หรือ 

 5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

 6.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

  (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
  ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
  การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน

  อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 7.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
	 	 ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
  การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน

  อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
 2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

   3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

1.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� หรือประโยคมัธยมศึกษ� 

 ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่� หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10131 สังคมมนุษย์ 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ  96412 การบริหารโครงการด้าน 99402 การจัดการความม่ันคงปลอดภัย

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระบบคอมพิวเตอร์

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (1) 99409  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)  สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

 96411 ระบบสารสนเทศและ   99201  วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี

   การจัดการความรู้   สารสนเทศและการสื่อสาร

  
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิช�เอกใดวิช�เอกหนึ่งเท่านั้น 

  1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ   
  2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบรหิารความมัน่คงปลอดภยั

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย(1)

  3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

  99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     ขั้นสูง(1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 335 - 336 

2.  สำ�หรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�อนปุรญิญ� หรอืประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท�่ ในส�ข�วชิ� 

 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

	 10103	 ทักษะชีวิต	 10131	 สังคมมนุษย์	 10151	 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาแกน	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

	 96102	 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

	 96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบ		 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1)	 99201	 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี

	 	 	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์		 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร

	 96407	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ			 	 	 99409	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

	 	 	 	 	 	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น 

	 	 1)	 วิิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	รหัส	96314	
	 96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ		 96405	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 97420	 การจัดการโลจิสติกส์และ

	 	 	 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม	 	 ทางธุรกิจ	 	 โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

			 96404	 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์	 96410	 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ	 99311	 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

		 		 	 และการควบคุมภายใน	 	 การบัญชีการเงินและการบัญชี	 	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

			 	 	 								 	 เพื่อการจัดการ	
  2)	 วิิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รหัส	96324	
	 97420	 การจัดการโลจิสติกส์และ	 99313	 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย	 99411	 การบรหิารความมัน่คงปลอดภยั

			 	 	 โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม		 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 	 สารสนเทศ

		 99301	 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ			 	 ระบบโทรคมนาคม	 99412	 หลักการและการบริหาร

	 	 	 และการประยุกต์	 	 	 	 เครือข่าย(1)

  3)	 วิิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์	รหัส	96334	
	 99312	 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี	 99315	 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 99414	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

			 	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร		 	 และระบบปฏิบัติการ	 99415	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

	 99314	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี			 99413	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

	 	 	 	 	 ขั้นสูง(1)

ง.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

	 เลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่างๆ	ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี	ดูรายละเอียดจากหน้า	335	-	336

หมายเหต ุ (1)	 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด		

              (2)	 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น	
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

3.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96411 ระบบสารสนเทศและ 99402 การจัดการความม่ันคงปลอดภัย

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การจัดการความรู้   ในระบบคอมพิวเตอร์

       96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1) 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล (1)     99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี    สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

      สารสนเทศและการสื่อสาร

 

	 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิช�เอกใดวิช�เอกหนึ่งเท่านั้น 

  1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ 
  2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบรหิารความมัน่คงปลอดภยั

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย(1)

  
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     ขั้นสูง(1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 335 - 336

4.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

 ส�รสนเทศ เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา   

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ  96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)  สารสนเทศและการสื่อสาร

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ     99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

  
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิช�เอกใดวิช�เอกหนึ่งเท่านั้น 

  1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ 
  2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบรหิารความมัน่คงปลอดภยั

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย(1)

  3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     ขั้นสูง(1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 335 - 336

5.  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ

 เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน   2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ   14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96411 ระบบสารสนเทศและ 99402 การจัดการความม่ันคงปลอดภัย

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การจัดการความรู้   ในระบบคอมพิวเตอร์

       96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1) 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล (1)     99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี    สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

      สารสนเทศและการสื่อสาร

 

	 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิช�เอกใดวิช�เอกหนึ่งเท่านั้น 

  1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

     งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์   การบัญชีการเงินและการบัญชี 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน         เพื่อการจัดการ   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

  2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบรหิารความมัน่คงปลอดภยั

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย(1)

  3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     ขั้นสูง(1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต

ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 335 - 336

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำาหรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นกัศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้โดยเลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 27. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

2. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา 28. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

3. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 29. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

4. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

5. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 31. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

6. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 32. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

7. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

8. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 33. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ

9. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 อาหารและเครื่องดื่ม

10. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล 34. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

11. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 35. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

12. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ สำาหรับพยาบาล

13. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 36. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา

14. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ พยาบาลเบื้องต้น

อย่างมีประสิทธิผล 37. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

15. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง 38. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

16. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 39. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

17. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 40. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

18. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 41. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

19. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 42. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

20. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ 43. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น เภสัชกรรมแผนไทย

21. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 44. ชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1

22. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 45. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

23. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 46. ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย

24. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 47. ชุดวิชา 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1

25. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 48. ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2

26. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 49. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
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50. ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 68. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

51. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 69. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

52. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

53. ชุดวิชา 55320 ร่างกายมนุษย์ 70. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

54. ชุดวิชา 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

55. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 71. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

56. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 72. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

57. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 73. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

58. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 74. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

59. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

60. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 75. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

61. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 76. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี

62. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช การผลิตอุตสาหกรรม

63. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ 77. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

64. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ 78. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

65. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 79. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

66. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิเล็กทรอนิกส์

67. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 80. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

81. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน

ภาคต้น/2557

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 10151 ไทยศึกษา

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,200

1,100

1,000

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

3)			สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 



338 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 (ต่อ)

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา	

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย 

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม	

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา 

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย



339ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น    

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

	 หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา 

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100

1,000

1,100

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 1. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2. วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

1)		สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151 ไทยศึกษา

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1,200

1,100

1,000

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558   บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

2)		สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10103 ทักษะชีวิต 

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา 

1,100

1,100

1,100

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558   บ่าย
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 1. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2. วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3.  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 

3)		สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10131 สังคมมนุษย์ 

 10151 ไทยศึกษา 

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1,100

1,100

1,000

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  เช้า

4)			สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10151 ไทยศึกษา 

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558   บ่าย

 เสาร์  24 ม.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  24 ม.ค. 2558  บ่าย



341ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย   

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใน  

ภาคปลาย/2557

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

1)		 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100

1,100

1,000

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

2)			สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

  และเทคนิคการผลิต

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

3)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

  และเทคนิคการผลิต

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย



342 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 (ต่อ)

4)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

  และเทคนิคการผลิต

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10103 ทักษะชีวิต

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,100

1,200

1,200

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

2)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

	 ทางด้านอุตสาหกรรม	

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558 เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย   

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)

3)				สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ 

 ที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม	หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,100

1,000

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2. วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

1)	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10131 สังคมมนุษย์

 10151 ไทยศึกษา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

1,100

1,100 

1,100

 เสาร์  25 ก.ค. 2558  เช้า

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์ 26 ก.ค. 2558  เช้า

2)	 	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และการสื่อสาร

 1,100

 1,000

 1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์   25 ก.ค. 2558  บ่าย

 เสาร์  25 ก.ค. 2558 เช้า
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 1. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2. วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

3)	 	 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ทางด้านคอมพิวเตอร์

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคปลาย/2557

 10151 ไทยศึกษา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และการสื่อสาร

1,100

1,100

1,200

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  บ่าย

 อาทิตย์  26 ก.ค. 2558  เช้า

 เสาร์   25 ก.ค. 2558  เช้า
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การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชโดยสำานกัทะเบยีนและวดัผล ไดเ้พิม่การสอบไลร่ปูแบบใหมข่ึน้อกีวธิหีนึง่    
เป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน   
โดยไม่ต้องรอสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา   รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า  การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา 
รายบคุคลดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอื  Walk-in Exam  มหาวทิยาลยัไดเ้ปดิสอบครัง้แรกในภาคการศกึษาที ่2/2553  
จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2556  เปิดสอบมาแล้ว 14 ชุดวิชา

นักศึกษาที่เข้าสอบ  Walk-in Exam  ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำาภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบ
ผลการสอบของชดุวิชานัน้ทนัทเีมือ่สอบเสรจ็  นกัศกึษาทีส่อบผา่นในระบบ Walk-in Exam  จงึไมต่อ้งเขา้สอบไล่
ประจำาภาคอกี   แตห่ากนกัศกึษาสอบไมผ่า่นในระบบ Walk-in Exam  สามารถเขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษา
ได้ตามปกติ และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับ 
การศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบมาแล้ว 14 ชุดวิชา 
10103  ทักษะชีวิต 33304  ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทาง 
10121  อารยธรรมมนุษย์   รัฐประศาสนศาสตร์
10131  สังคมมนุษย์ 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
10151  ไทยศึกษา 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
30211 องค์การและการจัดการ  96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์ 
  และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยี
  
และยังเปิดชุดวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาท่ีเปิดสอบได้ท่ี  http://www.stou.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam  ในภาคการศึกษานั้นและผู้เรียน

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่สอบพร้อมกับการสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ  แต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้ 1 คาบ 
วิธีการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th 
คลิกที่เมนู ข้อมูลการเรียนการสอน      ปริญญาตรี       การสอบ       สมัครสอบ Walk - in Exam 

ค่าธรรมเนียมสอบ  ชุดวิชาละ 300 บาท  ชำาระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online  หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคต้น   ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม   
ภาคปลาย    ประมาณกลางเดือนเมษายน  ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ
ภาคต้น    เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม   
ภาคปลาย    เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน
สอบวันละ 2 คาบ คาบแรกเวลา 09.00 - 12.00 น.   คาบที่สองเวลา  13.30 - 16.30 น.   
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 - 7 ช้ันลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สนามสอบและรหัสสนามสอบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดสอบ โดยการจัดสถานที ่

สอบที่เรียกว่า “สนามสอบ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบางจังหวัดมีสนามสอบระดับอำาเภอให้นักศึกษาใช้เป็น

สถานที่สอบ

เพือ่ประโยชนข์องนกัศึกษา มหาวทิยาลยัจงึใหน้กัศกึษาเลอืกสนามสอบไวก้่อน เพือ่เปน็แนวทางในการ

กำาหนดสนามสอบโดยให้ผู้สมัครดำาเนินการดังนี้

1. กรณผีูส้มคัรตอ้งการเลอืกสนามสอบใหท้ำาเครือ่งหมาย   ✕   ในชอ่ง   ❑  1   ในขอ้   21   ในใบสมคัรและ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) พร้อมทั้งกรอกชื่อโรงเรียน จังหวัด รหัสสนามสอบให้ครบถ้วน รายละเอียด

ชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบในระเบียบการสมัครฯ หน้า 347 - 348 มหาวิทยาลัยจะจัดสอบ

ตามที่นักศึกษาระบุไว้ ยกเว้น สนามสอบที่นักศึกษาระบุไว้ไม่สามารถจัดสอบให้ได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา

จัดสอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้มากที่สุด

2. กรณีผู้สมัครไม่ระบุสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้ที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครและ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ในข้อ 11 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณีย์ 

ที่อยู่ให้มากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการจัดสนามสอบ 

3. การสอบซอ่มของแตล่ะภาคการศกึษาสนามสอบจะมจีำานวนลดลง ในทางปฏบิตัมิหาวทิยาลยัจะเปดิ

สนามสอบที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาประจำาจังหวัดและสนามสอบประจำาอำาเภอบางแห่ง สำาหรับสนามสอบใน 

เขตกรุงเทพมหานครจะเปิดสนามสอบ จำานวน 20 สนามสอบ

21.  สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ

 ❑ 1.	 จัดสอบ	ณ	สนามสอบโรงเรียน	 ..........................................	จังหวัด .................................. 	 รหัสสนามสอบ		  

 ❑ 2.	 จัดสอบตามที่อยู่ในข้อ	11

รา



347ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ

จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส

สนามสอบ จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส

สนามสอบ

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 10002

10003

10004

10007

10008

10009

10010

10011

10012

10013

10014

10015

10016

10017

10018

10019

10020

10021

10024

10025

10027

10028

10031

ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 20001

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โรงเรียนแจงร้อน

โรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร

โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคม

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 20002

โรงเรียนชลราษฎรอำารุง 20004

โรงเรียนสิงห์สมุทร 20180

ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 17000

ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 36000

ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 86000

เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 57000

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 50001

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 50002

โรงเรียนหอพระ 50003

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 50170

ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 92000

ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 23000

ตาก โรงเรียนตากพิยาคม 63000

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 63110

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 63170

นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 26000

นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

73002
73005

นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 48000

นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 30001

โรงเรียนบุญวัฒนา 30002

โรงเรียนบัวใหญ่ 30120

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 30140

นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 80000
กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 71000 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 80110

กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 46000 นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 60000

กระบี่ โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล 81000 นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 11001

กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม 62000 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 11002

ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 40000 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 11003

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 40120 โรงเรียนปากเกร็ด 11006

โรงเรียนชุมแพศึกษา 40130 นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 96000

จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 22000 โรงเรียนสุไหงโก-ลก 96120

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 24000 น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 55000
โรงเรียนปัว 55120



348 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส

สนามสอบ จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส

สนามสอบ

บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 38000 ลำาปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 52000

บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 31000 ลำาพูน โรงเรียนจักรคำาคณาทร 51000

โรงเรียนนางรอง 31110 เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 42000

ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนคณะราษฎร์บำารุงปทุมธานี

โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำารุง”

12001

12002

12003

12004

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 33000

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 33110

สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47000
47110

ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนหัวหิน

77000
77110

สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชารังสรรค์

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

90000

90111

90112

90160

ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 25000

ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

94000

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 13001 สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 91000

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 13002 สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 01001

พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 56000 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 01002

พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 82000 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 01003

พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 93000 โรงเรียนมัธยมด่านสำาโรง 01004

พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 66000 สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 75000

พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 65000 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 74001

เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 76000 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 74002

เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 67000 สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 27000

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 67160 สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 18000

แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 54000 สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 16000

ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 83000 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 64000

มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 44000 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 72000

มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 49000 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 84000

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 58000 โรงเรียนเกาะสมุย 84140

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 58110 สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 32000

ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 35000 หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 43000

ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง 95000 หนองบัวลำาภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 39000

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 95110 อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 14000

ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 45000 อำานาจเจริญ โรงเรียนอำานาจเจริญ 37000

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 45130 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 41000

ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 85000 โรงเรียนกุมภวาปี 41110

ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 21001 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 53000

โรงเรียนวัดป่าประดู่ 21002 อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 61000

ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 70000 อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 34000

ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 15000 โรงเรียนเดชอุดม 34160
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         1)    แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ

✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและทำาเคร่ืองหมาย  ✓ลงใน  ❏  ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร

1.  คำานำาหน้าชื่อ - 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  ❏ ใช้ไม้ค้ำายัน ❏ 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		 ความสามารถในการทำาแบบทดสอบ/ข้อสอบ
   ❏ ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้มีขนาด 18 พอยต์ขึ้นไป   กระดาษคำาตอบ   ทำาตอบในแบบทดสอบ
   ❏ ขอให้มหาวิทยาลัยอ่านข้อสอบลงเทปเสียง
     ทำาแบบทดสอบปกติ    บันทึกคำาตอบลงในเทปเสียง    ทำาตอบในกระดาษคำาตอบ
   ❏ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดแบบทดสอบปกติ และเทปเปล่าบันทึกคำาตอบ
   ❏ ทำาข้อสอบปรนัยได้ตามปกติ และขอให้บันทึกคำาตอบอัตนัยลงในเทปเสียง 
4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามประกาศของสำานักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   ❏ มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ❏ ไม่มีความประสงค์       
   (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษานี้เป็นปริญญาตรีใบแรกของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ
ของนักศึกษาพิการครบถ้วนในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการทุกประการ)
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงนาม............................................................(ตัวบรรจง)      
                                                          วันที่................................................................

หมายเหต:ุ  ผู้พิการที่ประสงค์จะเข้าศึกษาให้ติดต่อขอรับคำาปรึกษา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาและรับข้อสนเทศที่จำาเป็น ที่ ศูนย์บริการ
  นักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3  โทรสาร 0 2503 3868  e-mail: ds.esoffice@ 
  stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th

แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

✂

แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
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✦ ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
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 ❏ ผู้ต้องขัง เรือนจำา ..........................................................................................................................................  

  การขออนุญาตเข้าศึกษาใน มสธ.

  ❏ ยังไม่ได้ดำาเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์

  ❏ กำาลังดำาเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์

  ❏ ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัครแล้ว

  ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังต้องส่งแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง และหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของ

กรมราชทัณฑ์ เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมด้วย

 สำาหรับผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร  ในหนงัสอือนญุาตใหส้มคัรเขา้ศกึษาของกรมราชทณัฑจ์ะตอ้งระบสุาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารให้ชดัเจนดว้ย  และสง่มาพรอ้มเอกสารการสมคัรเปน็นกัศกึษา  จงึจะสามารถเขา้ศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้   

 3) การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มสธ. ในกรณีของผู้สมัครยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่

  ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคต้นหรือ

ภาคปลาย ในหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 17 

กำาหนดให้ศึกษาในเวลาเดียวกันได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้่น

  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ในสถานภาพเดิม หากประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาในภาคต้นหรือ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มขอลาออกสำาหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ 

แล้วส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

                        แบบฟอร์มขอลาออกสำาหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

ข้าพเจ้า (คำานำาหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) ..........................................................................................................................

เลขประจำาตัวประชาชน 

ขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมตามเลขประจำาตัวนักศึกษา 

เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................/2557

  2. ผู้สมัครที่มีสถานภาพนักศึกษาและทำาการลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่ทำาการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ทั้งในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 และยังไม่เข้าสอบหรือยังไม่ทราบผลสอบในชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้นั้น หากประสงค์ 

จะให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ถอนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในสถานภาพนักศึกษาเดิม และกรอกแบบฟอร์ม

ขอลาออกในหน้า 351 เพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษา และไม่ขอทราบผลสอบ

✂                                  

✂                                  

                              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

✂

แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง

 2) แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง

                                    
 

 
 

 
 

 
 

  

✂
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แบบฟอร์มขอลาออกสำาหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และมีการลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่ทำาการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ข้าพเจ้า (คำานำาหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) ..........................................................................................................................

เลขประจำาตัวประชาชน 

ขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา................./...................... ทุกชุดวิชา และขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิม

ตามเลขประจำาตัวนักศึกษา  และขอยืนยันไม่เข้าสอบหรือไม่ขอทราบผลสอบ

ภาค....................ปีการศึกษา...................... เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................./2557

   3.  ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาและอยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภาคก่อนทำาการสมัครและได้ลงทะเบียนเรียนไว้  

จะสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอนุมัติการสำาเร็จการศึกษาในสถานภาพนักศึกษาเดิมแล้ว

เท่านั้น ดังนี้ 

     3.1  กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (สอบไล่) สามารถ

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

     3.2 กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (สอบไล่) สามารถ

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2558

 4)   แบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่นำามาใช้เป็นหลักฐานการสมัคร สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา

จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

To whom this may concern,

  I give my permission for the institution/office that send you this letter together with a copy of 

my transcript/educational record/document to verify the completion of my..................................................... 

..................................................................................................................................................................................(วุฒิการศึกษา)

which I obtained from the .................................................................................................................................(ชื่อสถานศึกษา)

My student number was ......................................................................at this institution.

Yours sincerely

................................................................. signature

(.................................................................................)

✂                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

✂
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✂                                 
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

   เพือ่ความสมบรูณ์ในการสมคัรเปน็นกัศกึษา มหาวทิยาลยักำาหนดใหผู้ส้มคัรตอ้งชำาระเงนิตามรายการ
ต่างๆ  ให้ครบถ้วน  ดังนี้
   1.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำาระเท่ากันทุกคน            จำานวน  1,400  บาท  ประกอบด้วย
    1.1  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      800 บาท 
     ชำาระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
      (ผู้สมัครที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  15  กันยายน  2557 ได้รับยกเว้น
     ไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
    1.2  ค่าบำารุงการศึกษา     500 บาท
    1.3  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท
     ชำาระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และ
   2.  ในแต่ละชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะ
ต้องชำาระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามจำานวนที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่  

ภาคต้น / 2557 (5)

10103 ทักษะชีวิต 1,100  ส.  24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10131 สังคมมนุษย์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10151 ไทยศึกษา 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

11112 วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่  

ภาคต้น / 2557 (5)

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

12306 วรรณคดีไทย 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

12407 แนวคิดไทย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13421 การจัดการงานสำานักงาน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (2) 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2) 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (2) 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (2) 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14318 หลักการแปล (2) 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (2) 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (2) 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

อย่างมีประสิทธิภาพ (2)

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (2) 2,000 อา.  25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15201 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.) 

15309 พฤติกรรมการสื่อสาร 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16338 การข่าวเบื้องต้น 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง (3) 5,500  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 1,400  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16353 การสื่อสารการตลาด 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (3) 3,400  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (3) 4,300  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

เบื้องต้น (3)

1,400  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (3) 6,400  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (3) 7,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3) 3,400  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

20202 วิทยาการการสอน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21003 การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21201 พฤติกรรมวัยเด็ก 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21401 วรรณกรรมประถมศึกษา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี-ฟิสิกส์พื้นฐาน 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และ

เรขาคณิตวิเคราะห์

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22305 พฤติกรรมวัยรุ่น 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม 

เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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23304 โรงเรียนกับชุมชน 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรยีม

ประสบการณ์

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ

และสร้างเสริมประสบการณ์

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล 

การศึกษา

2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24412 การพัฒนาเครือ่งมือวัดด้านเจตพิสัยและ 

ทักษะพิสัย

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24413 การประเมินโครงการ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24414 การประเมินหลักสูตร 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (3) 4,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

27401 สื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสาร 

การศึกษา

2,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30204 องค์การและการจัดการ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน 

และหลักการตลาด

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31409 เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32204 การบัญชีขั้นต้น 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน

และการวิเคราะห์งบการเงิน

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 

เชิงกลยุทธ์

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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32302 การจัดการการตลาด 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32303 การจัดการการเงิน 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร  

และการวางแผนภาษี

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน

และการควบคุมภายใน

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และการจัดการความรู้

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

เพื่อสร้างสมรรถนะ

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 

อย่างยั่งยืน

1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

และการโรงแรม

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32422 หลักการประกันภัย 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 2,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

และการสอบบัญชี

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ

นำาเข้า - ส่งออก

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

ทางการเงิน

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (3)

4,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม

2,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชี

บริหาร

2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยว

อาเซียน

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร

ระหว่างประเทศ

1,000 อา.  25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100 อา.  25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครอง 

ท้องท่ี

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครอง

ท้องท่ี

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33432 การบริหารสำานักงาน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องท่ี 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

40103 กฎหมายเกษตร 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง

สำาหรับผู้นำาชุมชน

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41003 การบริหารจัดการชุมชน 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 2,000 อา.  25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน  

ประกันภัย

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธี

พิจารณาความแพ่ง

1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41452 สถาบันระหว่างประเทศ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,400  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 4,800  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (3) 5,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 2,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (3) 4,600  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

และนิติเวชศาสตร์

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53203 สุขภาพกับการพัฒนา 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53407 การบริหารงานสาธารณสุข 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54101 วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54103 หลักความปลอดภัยในการทำางาน 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และเออร์กอนอมิคส์ (3)

3,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54109 การยศาสตร์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและ

ครอบครัว

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

2,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (3) 3,500  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (3) 2,700  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์

แผนไทย

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย (3) 6,500  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (3) 5,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

55320 ร่างกายมนุษย์ (3) 2,600  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

57203 ทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1,300  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา

อุตสาหกรรม

1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 1,300  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 2,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)



364 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่  

ภาคต้น / 2557 (5)

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

และธุรกิจ

1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70202 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 1,000 อา.  25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70311 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70312 อาหารและโภชนาการ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70313 อาหารบำาบัดโรค 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70324 อนามัยครอบครัว 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71111 จิตวิทยาการบริการ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71112 อุตสาหกรรมการบริการ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71202 โภชนาการมนุษย์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยใน

อาหาร

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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71331 การจัดการธุรกิจอาหาร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและ

การประยุกต์

2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71430 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจอาหาร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71436 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72201 ครอบครัวศึกษา 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

72202 พัฒนาการวัยเด็ก 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72301 พัฒนาการวัยรุ่น 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72401 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายใน

สังคมโลก

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80205 พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81310 ปรัชญาการเมือง 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1,300  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบรหิารโครงการ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

พยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

82322 สังคมโลก 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82422 มหาอำานาจกับการเมืองโลก 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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90303 พืชเศรษฐกิจ 1,300  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

90305 การผลิตสัตว์ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

90406 ดิน น้ำา และปุ๋ย 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91427 การป่าไม้ชุมชน 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม

2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (3) 4,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่  

ภาคต้น / 2557 (5)

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

การผลิตสัตว์

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (3) 3,300  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (3) 3,600  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (3)(4) 4,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ (3) 2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (3)(4) 3,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) 3,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่  

ภาคต้น / 2557 (5)

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97301 วัสดุทางการพิมพ์ 1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษา

ในอุตสาหกรรม (3)

3,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97402 การออกแบบทางการพิมพ์ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (3) 3,900  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า 

และการพิมพ์ไร้แรงกด (3)

10,600  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 1,200  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานอุตสาหกรรม

1,100  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สำาหรับอุตสาหกรรม

1,200  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาหกรรม

2,100  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางาน

ในอุตสาหกรรม

1,100  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (3)

2,500  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1,000  ส. 24 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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วันและคาบเวลาสอบไล่  

ภาคต้น / 2557 (5)

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

2,000  อา. 25 ม.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,000  อา. 25 ม.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

หมายเหต ุ  (1)  ค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำานวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำาระเท่ากันทุกคน

 (2)  เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (3)  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 (4)  อัตราค่าวัสดุกิจกรรมประจำาชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์

  http://www.stou.ac.th           หรอืทีศ่นูยข์อ้มลูทะเบยีนและบรกิารนกัศกึษา    โทร.     0  2504  7231 - 36      หรอืทีฝ่า่ยทะเบยีน นกัศกึษา

  โทร. 0 2504 7222

 (5)  วันและคาบเวลาสอบไล่ให้ตรวจสอบจากตารางสอบไล่อีกครั้ง
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

เพื่อความสมบูรณ์ในการสมัครเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัครต้องชำาระเงินตามรายการ
ต่างๆ  ให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

1.   ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำาระเท่ากันทุกคน   จำานวน   1,400  บาท  ประกอบด้วย
 1.1    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      800  บาท  
   ชำาระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
   (ผู้สมัครที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  15 มีนาคม 2558  ได้รับยกเว้น 

   ไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
 1.2    ค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท
 1.3   ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา      100   บาท
    ชำาระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และ
2.  ในแตล่ะชดุวชิาทีเ่ปดิใหล้งทะเบยีนเรยีนจะมคีา่ใชจ้า่ยทีแ่ตกตา่งกนั ผูส้มคัรเปน็นกัศกึษาใหมจ่ะตอ้ง

ชำาระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามจำานวนที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่ 

ภาคปลาย / 2557 (5)

10103 ทักษะชีวิต 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10131 สังคมมนุษย์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10151 ไทยศึกษา 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,000 อา.  26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 1,200  อา.  26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

10202 การอ่านภาษาไทย 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

10203 พฤติกรรมมนุษย์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม 1,700  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคม

อาเซียน

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

12302 เศรษฐกิจไทย 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

12303 สังคมไทย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (2) 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (2) 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (2) 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (2) 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (2) 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (2) 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15201 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 1,300  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15309 พฤติกรรมการสื่อสาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16354 สื่อโฆษณา 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (3) 5,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16427 การบริหารงานโฆษณา 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (3) 4,700  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

16442 การบริหารงานส่ือสิ่งพิมพ์ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง (3) 5,400  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (3) 7,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (3) 4,500  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ (3) 3,600  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

20201 พัฒนศึกษา 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20202 วิทยาการการสอน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200  ส.  25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,000  ส.  25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 1,000  อา.   26 ก.ค. 58  (09.00 - 12.00 น.)

21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21411 การสร้างเสรมิประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและ

เทคโนโลยี

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาสำาหรับครู 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22402 ประชากรและประชากรศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22411 การสอนภาษาไทย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาสำาหรับครู 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22431 การสอนสังคมศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22434 จริยศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22441 การสอนวิทยาศาสตร์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22451 การสอนคณิตศาสตร์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

26405 การศึกษาทางไกล 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

27102 เทคโนโลยีทางการสอน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30204 องค์การและการจัดการ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน 

และหลักการตลาด

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31303 การจัดการงานสนาม 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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32204 การบัญชีขั้นต้น 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32302 การจัดการการตลาด 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32303 การจัดการการเงิน 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน

และการควบคุมภายใน

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ

การจัดการความรู้

1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง

สมรรถนะ 

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง

สำาหรับนักการเงิน

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่าง

ยั่งยืน

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

และการโรงแรม

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32406 การจัดการสินเชื่อ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์

โครงการ

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชี

เฉพาะกิจการ

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 2,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

และการสอบบัญชี

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนรู้

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

ทางการเงิน

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบรกิาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร

และเครื่องดื่ม (3)

3,400  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม

2,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

และการจัดการที่พักทางเลือก

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33201 การบริหารราชการไทย 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน

สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครอง

ท้องที่

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33411 การพนักงานสัมพันธ์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33432 การบริหารสำานักงาน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33440 การบริหารงานสรรพสามิต 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

40205 กฎหมายธุรกิจ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 2,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล

และทรัพย์ ตั๋วเงิน

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา

ความแพ่ง

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41404 กฎหมายแรงงาน 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41431 การบริหารงานยุติธรรม 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับ

พยาบาล

1,400  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (3) 4,700  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (3) 4,600  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 2,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ

นิติเวชศาสตร์

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53303 การจัดการสาธารณภัย 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของ

ผู้ประกอบอาชีพ

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และเออร์กอนอมิคส ์(3)

3,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

2,000 อา.  26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้าน

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55301 การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

55305 ธรรมานามัย 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,600  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

และเภสัชกรรมแผนไทย (3)

5,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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55308 เวชกรรมแผนไทย 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย (3) 5,400  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 1,000  ส. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญทางเศรษฐกิจ 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 2,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70101 จิตวิทยาทั่วไป 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70311 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70314 การผลิตและการใช้อาหาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70323 สุขภาพเด็ก 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70324 อนามัยครอบครัว 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

70411 อนามัยชุมชน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม (3) 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรม

และภัตตาคาร

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (3) 5,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค

ด้านอาหารและโภชนาการ

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71330 เศรษฐศาสตร์สำาหรับธุรกิจอาหาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71411 อาหารและโภชนบำาบัด 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและ

การประยุกต์

2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

71434 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

71436 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

เพื่อคุณภาพชีวิต

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72303 พัฒนาการวัยรุ่นและผู้สูงอายุ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับ

ครอบครัว

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

ในประเทศไทย

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบรหิารโครงการ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

พยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่าง

ประเทศ

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

90201 การจัดการฟาร์ม 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

90204 พ้ืนฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและ 

ส่ิงแวดล้อม

1,300  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91326 วนศาสตร์เกษตร 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา

สำาหรับเกษตรกร

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม ้(3) 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และส่ิงแวดล้อม

2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92320 การจัดและดำาเนินงานการสหกรณ์ 1,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (3) 4,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 1,400  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)
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93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์ 1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93353 การจัดการผลผลิตพืช 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (3) 3,500  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (3) 3,600  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกิจการเกษตร

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 1,300  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

และการควบคุมภายใน

1,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (3) 3,300  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงิน

และการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1,200 อา.  26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97211 กลศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ

เทคนิคการผลิต

1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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รหัส

ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ค่าชุดวิชา

สำาหรับนักศึกษาใหม่(1)

(บาท)

วันและคาบเวลาสอบไล่ 

ภาคปลาย / 2557 (5)

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (3)(4) 3,800  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97301 วัสดุทางการพิมพ์ 1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ ์(3)

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

4,000  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (3) 4,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ (3) 10,600  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (3) 4,800  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ทางการพิมพ์

1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรม

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 2,100  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ 

แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรม

1,100  ส. 25 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

97432 ประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

2,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ 1,000  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

1,200  ส. 25 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99402 การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบ

คอมพิวเตอร์

1,200  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร

2, 000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)
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วันและคาบเวลาสอบไล่ 

ภาคปลาย / 2557 (5)

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย (3) 3,600  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3)(4) 3,600  อา. 26 ก.ค. 58 (09.00 - 12.00 น.)

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1,000  อา. 26 ก.ค. 58 (13.30 - 16.30 น.)

หมายเหต ุ  (1)  ค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำานวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำาระเท่ากันทุกคน

 (2)  เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (3)  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 (4)  อัตราค่าวัสดุกิจกรรมประจำาชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์

  http://www.stou.ac.th           หรอืทีศ่นูยข์อ้มลูทะเบยีนและบรกิารนกัศกึษา    โทร.     0  2504  7231 - 36      หรอืทีฝ่า่ยทะเบยีน นกัศกึษา

  โทร. 0 2504 7222

 (5)  วันและคาบเวลาสอบไล่ให้ตรวจสอบจากตารางสอบไล่อีกครั้ง



ตารางสอบไล่
ภาคต้น ปการศึกษา 2557
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เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

10103

10111

10161

10163

10171

11006

12301

13201

13322

13413

14421

15201

15205

16426

16440

16445

16448

16452

16457

20303

21002

21322

22211

22241

22311

22331

22341

22351

  ทักษะชีวิต

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  การใช้ภาษาอังกฤษ

  ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

  วิวัฒนาการการเมืองไทย

  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

  การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

  การเขียนภาษาอังกฤษ 2

  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

  การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น

  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

  ภาษาไทย 1:  การใช้ภาษาสำาหรับครู

  วิทยาศาสตร์ 1:  เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน

  ภาษาไทย 3:  ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

  สังคมศึกษา 3:  เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

  วิทยาศาสตร์ 3:  แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  คณิตศาสตร์ 3:  เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม

  เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

10131

10141

10172

11111

12407

13203

13411

14212

14317

15203

15206

15233

15307

20101

20301

20302

21312

22231

22251

22302

22304

24415

25304

26404

27401

30201

30210

  สังคมมนุษย์

  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  การอ่านภาษาอังกฤษ

  สังคมและวัฒนธรรมไทย

  แนวคิดไทย

  การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

  ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  การอ่านภาษาอังกฤษ 2

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์

  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

  สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

  พื้นฐานการศึกษา

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

  สังคมศึกษา 1:  ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

  คณิตศาสตร์ 1:  เซต ระบบจำานวน และ

  เรขาคณิตวิเคราะห์ 

  สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

  การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

  หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  สื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

   การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ตารางสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
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ตารางสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)
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เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

22401

23304

24403

24404

24405

24413

27416

30204

30205

30211

31301

32201

32205

32206

32210

32301

32310

32311

32324

32333

32338

32401

32448

32454

32474

32477

   วรรณกรรมมัธยมศึกษา

   โรงเรียนกับชุมชน

   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ-

   และสร้างเสริมประสบการณ์

   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

   การประเมินโครงการ

    ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

   องค์การและการจัดการ

   คณิตศาสตร์และสถิติ

   องค์การและการจัดการ และการจัดการ

   ทรัพยากรมนุษย์

   การวางแผนงานก่อสร้าง

   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

   การบัญชีขั้นกลาง 2

   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

   ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน

   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และ

   การควบคุมภายใน

   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและ

   การโรงแรม

   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ

   การควบคุมทางการเงิน

   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ

   การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

31302

31402

32204

32207

32209

32303

32304

32316

32327

32335

32413

32426

32432

32443

32444

32446

32447

32449

32451

32453

32463

32466

32475

32484

33202

33205

33306

33447

  การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

  การจัดการทรัพยากรอาคาร

  การบัญชีขั้นต้น

   การบัญชีข้ันกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  ระบบสารสนเทศ

  การจัดการการเงิน

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  การจัดการการขายและศิลปะการขาย

  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การจัดการงานขนส่งสินค้า

  การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

  และการสอบบัญชี

  การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

  การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ

  นำาเข้า-ส่งออก

  การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

  การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว

  การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยว

  อาเซียน

  การคลังและงบประมาณ

  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

  ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหาการปกครองท้องท่ี

  การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
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ตารางสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

วันเสาร์ที่  24  มกราคม  2558

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

33206

33304

33308

41211

41212

41432

41451

51309

52303

53203

53304

54101

54103

54110

54115

54116

54118

55302

55310

55311

55313

56201

60328

60331

60370

61401

70201

70301

  การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน

  ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  นโยบายสาธารณะและการวางแผนการ

  ปกครองท้องที่

  กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา

  กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด

  กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

  กฎหมายระหว่างประเทศ

  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

  สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

  สุขภาพกับการพัฒนา

  การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข

  วิศวกรรมพ้ืนฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย

  และความปลอดภัย

  หลักความปลอดภัยในการทำางาน

  การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงาน และ

  ครอบครัว

  กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ

  ความปลอดภัย

  เทคโนโลยีความปลอดภัย

  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

  นวดแผนไทย 1 

  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

  ผดุงครรภ์แผนไทย

  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง

  เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

  การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

  คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน

  พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

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

70324

71111

71200

  การบริหารการบริการสาธารณะ

  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

  การบริหารจัดการชุมชน

  กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

  กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซื้อขาย เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ

  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง

  และกฎหมายล้มละลาย

  กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้

  มโนมติและกระบวนการพยาบาล

  สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล

  ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล

  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  การบริหารงานสาธารณสุข

  การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ

  ความปลอดภัย

  จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเก่ียวกับการแพทย์แผนไทย

  เวชกรรมแผนไทย 1

  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

  การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด

  ทางเศรษฐศาสตร์

  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

  เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

  คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

  อาหารบำาบัดโรค

  ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

  อนามัยครอบครัว

  จิตวิทยาการบริการ

  มนุษย์กับระบบนิเวศ
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ตารางสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

วันเสาร์ที่  24  มกราคม  2558

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

70433

70434

71203

71215

71310

71430

72201

72301

81311

81417

82323

82423

91209

91324

91413

92217

92424

93335

93434

93454

94431

96102

96405

97315

97402

97403

97419

99313

99314

  การพัฒนาที่อยู่อาศัย

  การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

   การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร

  ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจอาหาร

  ครอบครัวศึกษา

  พัฒนาการวัยรุ่น

  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

  การบริหารและการพัฒนาองค์การ

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

  การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

  หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

  การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

  ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ

  การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

  วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

  ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

  การผลิตสัตว์

  การสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

  การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

  คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยี

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

  เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษา

  ในอุตสาหกรรม

  การออกแบบทางการพิมพ์

  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

  มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม

  และมาตรฐานอุตสาหกรรม

  การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

71309

71331

72401

80202

80205

81310

81314

81427

82322

82325

82422

90406

91307

91428

91465

92220

93354

93457

93458

93460

94432

96302

96304

97101

97212

97214

97301

97420

99315

 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

 การจัดการธุรกิจอาหาร

 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายใน

 สังคมโลก

 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

 ปรัชญาการเมือง

 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

 สังคมโลก

 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

 มหาอำานาจกับการเมืองโลก

 ดิน น้ำา และปุ๋ย

 การพัฒนาชุมชนเกษตร

 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง

 อาหารและการให้อาหารสัตว์

 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

 (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 

 (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 วัสดุทางการพิมพ์

 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 สำาหรับอุตสาหกรรม

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
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วันอาทิตย์ที่  25  มกราคม  2558

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

10121

10152

10201

11112

12306

13412

13421

14111

14318

14422

15204

15231

15309

15336

15337

20202

20203

21001

21401

22432

22433

24414

25406

26301

27101

30105

30203

30206

30208

30209

31409

  อารยธรรมมนุษย์

  ไทยกับสังคมโลก

  ประวัติศาสตร์ไทย

  วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย 

  วรรณคดีไทย

  แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

  และวิทยาศาสตร์

  การจัดการงานสำานักงาน

  ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

  หลักการแปล

  การนำาเสนองานเปน็ภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  พฤติกรรมการสื่อสาร

  การบริหารกิจการสื่อสาร

  การสื่อสารกับการพัฒนา

  วิทยาการการสอน

  การศึกษากับชีวิตและชุมชน

  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  วรรณกรรมประถมศึกษา

  สังคมศึกษา 5:  ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

  สังคมศึกษา 6:  รัฐศาสตร์สำาหรับครู

  การประเมินหลักสูตร

  กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง

  การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

  เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

10151

11201

12305

12409

13312

13323

13401

13414

14215

14320

14423

15202

16338

16344

16347

16350

16353

16412

20304

20401

21003

21201

21211

21413

21423

22151

22305

22412

22413

22455

24402

24407

 ไทยศึกษา

 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์

 ศิลปะกับสังคมไทย

 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

 การวิเคราะห์สารสนเทศ

 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน

 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อส่ิงพิมพ์

 การข่าวเบื้องต้น

 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

 การสื่อสารการตลาด

 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

 พฤติกรรมวัยเด็ก

 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 พฤติกรรมวัยรุ่น

 ภาษาไทย 5:  การอ่านสำาหรับครู

 ภาษาไทย 6:  การเขียนสำาหรับครู

 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

ตารางสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
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32302

32314

32326

32332

32336

32361

32403

32422

32445

32455

32473

32479

33203

33307

33421

33432

33435

33439

33443

33448

33450

40101

40103

41002

41201

41311

41343

51102

52204

52307

  การจัดการการตลาด

  การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพ่ือสร้าง

  สมรรถนะ

  การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

  พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

  หลักการประกันภัย

  การบัญชีระหว่างประเทศ

  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

  การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ

  กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับ 

  นักปกครองท้องที่

  หลักการบริหารท้องถิ่น

  การบริหารสำานักงาน

  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

  การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  การบริหารการคลังท้องถิ่น 

  การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

  กฎหมายเกษตร

  เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง

  สำาหรับผู้นำาชุมชน

  กฎหมายมหาชน

  กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก

  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม

  และนิติเวชศาสตร์

  อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข  

24412

25302

25407

26403

26407

27104

31305

31405

31406

32208

32322

32325

32339

32435

32456

32457

32481

32482

32483

32486

33204

33303

33401

33410

33445

41001

41004

41232

  การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั

 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง

 การวิเคราะห์โครงการ

 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

 การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน และ

 การวิเคราะห์งบการเงิน 

 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

 การวางแผนภาษี 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และ

 การจัดการความรู้

 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต

 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

 และการโรงแรม

 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการ

 บัญชีบรหิาร

 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร

 ระหว่างประเทศ

 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่

 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่

 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน

 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 
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52309

53405

54104

54113

55304

55312

55314

57203

60120

60323

61405

70203

70311

70322

70413

70421

71112

71202

71308

80101

80102

80309

81428

90305

91108

91427

91466

92116

92221

92423

93352

93455

  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

  หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

  แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

  ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  เภสัชกรรมแผนไทย 1 

  ทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข

  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

  พฤติกรรมมนุษย์และจรยิธรรมทางเศรษฐกิจ

  และธุรกิจ

  หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  ชีวเคมีพ้ืนฐาน

  พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม

  การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน

  กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน

  อุตสาหกรรมการบริการ

  โภชนาการมนุษย์

  เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

  ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

  ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

  และพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  การผลิตสัตว์

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

  การป่าไม้ชุมชน

  การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

  วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

  หลักการจัดการการผลิตพืช

  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช  

41322

41341

41444

41452

41454

50101

50301

51207

52402

53202

53406

54107

54109

55303

55320

60339

60473

60499

70302

70312

70431

71201

71219

71416

71436

72202

72302

80203

80410

 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน

 ประกันภัย 

 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปใน

 วิธีพิจารณาความแพ่ง

 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

 สถาบันระหว่างประเทศ

 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 การสาธารณสุขทั่วไป

 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และเออร์กอนอมิคส์

 การยศาสตร์

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

 ร่างกายมนุษย์

 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา

 อุตสาหกรรม

 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

 อาหารและโภชนาการ

 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร

 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ

 และการประยุกต์

 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร

 พัฒนาการวัยเด็ก

 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 
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93461

94329 

96401

96413

96414

97317

97405

97410

97423

99311

99411

99415

  การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 

  ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

  การออกแบบและพัฒนาเว็บ

  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต

  ในอุตสาหกรรม

  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก  การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า

  และการพิมพ์ไร้แรงกด

  การจัดการธุรกิจการพิมพ์

  การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางาน

  ในอุตสาหกรรม

  ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

  อิเล็กทรอนิกส์

  การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

  วิศวกรรมซอฟต์แวร์

81415

90303

91310

91418

91463

91467

92322

92425

93256

93442

93446

93448

93462

94433

96409

96411

96412

97210

97215

97302

97409

97421

97432

99409

 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

 พืชเศรษฐกิจ

 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

 ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 และสิ่งแวดล้อม

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์

 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มี ฝึกปฏิบัติ)

 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

 การจดัการการผลติสกุรและสตัวป์กี (ไม ่ฝกึปฏบิตั)ิ

 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

 และบรรจุภัณฑ์

 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสื่อสาร

สิ้นสุดการสอบ



ตารางสอบไล่
ภาคปลาย ปการศึกษา 2557





401ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม  2558

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

10103

10111

10131

10161

10171

11201

12307

12402

13202

13422

14214

14319

15203

15233

16339

16343

16351

16354

16356

16419

20202

21313

21325

21412

21421

22212

22232

22303

22304

22402

22403

22441

  ทักษะชีวิต

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  สังคมมนุษย์

  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  การใช้ภาษาอังกฤษ

  คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

  วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

  การสื่อสารในงานสารสนเทศ

  พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

  การเขียนภาษาอังกฤษ 1

  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์

  ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

  สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

  ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

  สื่อโฆษณา

  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

  การจัดรายการโทรทัศน์  

  วิทยาการการสอน

  วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

  การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

  การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

  การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

  ภาษาไทย 2:  การประพันธ์สำาหรับครู

  สังคมศึกษา 2:  ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

  การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

  การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  ประชากรและประชากรศึกษา

  วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

  การสอนวิทยาศาสตร์

10141

10162

10163

10203

12303

12304

13314

13423

14213

15202

15232

15234

16418

16421

16424

16427

16430

16441

20101

20302

21004

21323

21411

22411

22414

22415

22431

22434

22449

22451

24402

25303

27112

  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  พฤติกรรมมนุษย์

  สังคมไทย

  ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

  การจัดการองค์การสารสนเทศ

  ระบบสารสนเทศสำานักงาน

  การอ่านภาษาอังกฤษ 1

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อส่ิงพิมพ์

  ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

  การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

  การบริหารงานโทรทัศน์

  การบริหารงานภาพยนตร์

  การบริหารงานโฆษณา

  การบริหารงานประชาสัมพันธ์

  การผลิตสื่อส่ิงพิมพ์

  พื้นฐานการศึกษา

  สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  การสอนกลุ่มทักษะ 1:  ภาษาไทย

  การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

  การสอนภาษาไทย

  ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

  ภาษาไทย  8: คติชนวิทยาสำาหรับครู

  การสอนสังคมศึกษา

  จริยศึกษา

  วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

  การสอนคณิตศาสตร์

  การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

ตารางสอบไล่ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2557



402 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม  2558

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

22452

24401

24417

25301

25304

25405

26302

26405

27103

31303

32206

32302

32311

32326

32331

32335

32336

32361

32421

32429

32447

32448

32450

32454

32465

32468

32476

32480

  แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล

  จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

  และประเมินผลการศึกษา

  การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

  จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

  เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  การจัดการการศึกษานอกระบบ 

  การศึกษาทางไกล

  สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  การจัดการงานสนาม

  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

  การจัดการการตลาด

  การบัญชีต้นทุน 1  และการบัญชีต้นทุน 2

  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง

  สมรรถนะ

  ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

  ความเป็นไปได้ของโครงการ

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ

  การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน  

  และการบัญชีเฉพาะกิจการ

  การภาษีอากร 2  และการวางแผนภาษีอากร

  การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

  ทางการเงิน

   การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

   การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

30201

30203

30206

30209

30210

30211

31407

32201

32207

32210

32303

32304

32316

32320

32327

32329

32337

32408

32414

32432

32443

32444

32446

32452

32487

33207

33302

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและดำาเนินงานและหลักการตลาด

องค์การและการจัดการและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการการเงิน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการการขายและศิลปะการขาย

การบัญชีขั้นกลาง  1

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง

สำาหรับนักการเงิน

การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

และการจัดการที่พักทางเลือก

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
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ตารางสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม  2558

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

33201

33410

33422

33436

33440

33442

40205

41004

41211

41212

41341

41402

41405

41431

41451

41455

51208

52204

52308

54106

54117

55306

55307

60310

60328

60335

60436

61406

70411

70413

70421

70422

  การบริหารราชการไทย

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

  การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด

  การบริหารงานสรรพสามิต

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

  กฎหมายธุรกิจ

  เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา

  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธี

  พิจารณาความแพ่ง

  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

  กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  การบริหารงานยุติธรรม

  กฎหมายระหว่างประเทศ

  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

  และนิติเวชศาสตร์

  พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน

  เภสัชพฤกษศาสตร์

   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

  สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

  สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  สถาบันการเงินและการลงทุน

  คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

  อนามัยชุมชน

  การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน

  กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน

  ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ

33303

33305

33308 

33424

33437

40101

41323

41342

41401

41404

50103

51304

52304

53404

53408

54114

55301

55316

60434

70204

70301

70302

70324

71114

71216

71304

71411

71434

 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับ 

 นักปกครองท้องที่

 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 การปกครองท้องท่ี

 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

 การบริหารงานราชทัณฑ์

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและ

 ทรัพย์ ต๋ัวเงิน

 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

 และกฎหมายล้มละลาย

 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

 กฎหมายแรงงาน

 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล

 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม

 การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

 อนามัยครอบครัว

 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและ

 ภัตตาคาร 

 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 อาหารและโภชนบำาบัด

 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 



404 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม  2558

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

71113

71307

71330

71413

71431

71433

72305

81416

82319

90201

90204

91311

91357

92222

92423

92424

93447

93456

93459

93463

94461

96305

97214

97301

97406

97418

97422

99201

99301

99312

  เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

  หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

  เศรษฐศาสตร์สำาหรับธุรกิจอาหาร

  กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก

  ผลิตภัณฑ์อาหาร

  การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

  ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

  การจัดการฟาร์ม

   พืน้ฐานการจดัการทรพัยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม

  การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

  พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

  การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

  วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

  การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ) 

  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

  การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 

  การเงินธุรกิจการเกษตร

  เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิดา้นพณชิยกรรม

  วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

  วัสดุทางการพิมพ์

  เทคนิคหลังพิมพ์

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  ในอุตสาหกรรม

  การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

  ทางอุตสาหกรรม

   วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

  เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

   คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

72101

72204

72303

80206

80308

81427

82425

91350

91363

91458

91464

93257

93353

93355

94462

96102

96407

97211

97216

97314

97404

97424

  จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

  เศรษฐกิจครอบครัว 

  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

  กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์

  ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

  การเป็นผู้นำา  มนุษยสัมพันธ์  และจิตวิทยา

  สำาหรับเกษตรกร

  การจัดการทรัพยากรป่าไม้

  การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

  พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

  ศัตรูพืชเบื้องต้น

  การจัดการผลผลิตพืช

  การจัดการสุขภาพสัตว์

  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

  คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยี

  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  กลศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

  เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติ

  ในอุตสาหกรรม

  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

  กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

 



405ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

วันอาทิตย์์ที่  26  กรกฎาคม  2558

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

10121

10152

10202

11007

11301

11302

11303

11304

11305

11306

11307

11308

11311

12302

12406

13313

13413

14111

15201

15231

16423

16442

16446

16449

16455

16458

20201

20301

20304

21311

21321

21324

22301

  อารยธรรมมนุษย์

  ไทยกับสังคมโลก

  การอ่านภาษาไทย

  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

  ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

  ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

  ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

  ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

  ภาษาอังกฤษสำาหรับครู

  เศรษฐกิจไทย

  ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

  การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

  ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

  การบริหารงานส่ือสิ่งพิมพ์

  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

  พัฒนศึกษา

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

  พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

  การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

  พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

10151

10172

10173

11312

12409

13311

13321

13401

14216

14320

14423

15206

15309

15335

15336

16412

20401

21005

21422

22242

22252

22312

22332

22352

22448

24407

24411

24412

25407

26407

30204

30205

31405

  ไทยศึกษา

  การอ่านภาษาอังกฤษ

  การเขียนภาษาอังกฤษ

  ภาษาองักฤษสำาหรบังานอาชพีในประชาคมอาเซยีน

  ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

  การออกเสียงภาษาอังกฤษ

  ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  พฤติกรรมการสื่อสาร

  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  การบริหารกิจการสื่อสาร

  ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

  ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

  การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

  วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลยี

  คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

  ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

  สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา-มานษุยวทิยาสำาหรบัครู

  คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

  ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา

  การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

  การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั

  ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

  ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

  องค์การและการจัดการ

  คณิตศาสตร์และสถิติ

  การวิเคราะห์โครงการ

ตารางสอบไล่ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2557



406 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่  26 กรกฎาคม  2558

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

22306

22342

25302

26404

26406

27102

27416

30208

31401

32204

32205

32208

32209

32301

32314

32328

32332

32334

32401

32417

32458

32475

33307

33411

33412

33420

33432

33434

33438

33441

33444

  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

  หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

  หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

  เทคโนโลยีทางการสอน

  ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

  การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

  การบัญชีขั้นต้น

  การบัญชีขั้นกลาง  2

  การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน

  และการวิเคราะห์งบการเงิน

  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้น

  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

  การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

  การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

  ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

  การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

  กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับ

  นักปกครองท้องที่

  การพนักงานสัมพันธ์ (การแรงงานสัมพันธ์)

  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

  การบริหารสำานักงาน

  กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี

  การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี

  การบริหารองค์กรภาครัฐ

31406

32305

32308

32321

32324

32325

32330

32333

32339

32406

32435

32456

32474

32478

32481

32482

32483

32485

33202

33304

33401

33445

41007

41008

41201

41231

41232

41324

  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

  การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ

  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน

  และการควบคุมภายใน

  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

  การจัดการความรู้

  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

  การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต

  การจัดการสินเชื่อ

  ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ

  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและ

  การโรงแรม

  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

  สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบรหิาร

  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

  ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การคลังและงบประมาณ

   ขอบขา่ยการศกึษา และวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

  ประสบการณ์วิชาชีพการบรหิารการปกครองท้องท่ี

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

  การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

  กฎหมายมหาชน

  กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

  กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท
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33446

41005

41006

41213

41343

51103

52203

52310

53303

53406

54104

54107

54112

54116

55305

55312

55315

60338

60343

60424

61407

70311

70412

70423

71217

71218

71305

71333

71414

71415

  นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

   พยาธิสรรีวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

  การจัดการสาธารณภัย

  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

  และเออร์กอนอมิคส์

  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

  และความปลอดภัย

  เทคโนโลยีความปลอดภัย

  ธรรมานามัย

  ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  นวดแผนไทย 2

  เทคโนโลยีและความจำาเริญทางเศรษฐกิจ

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

  เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

  ชีวเคมีพ้ืนฐาน

  โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน

  การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน

  ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร

  การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร

  การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร

  และโภชนาการ

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร

  การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

41444

50102

51105

52305

52402

53202

53305

54105

54111

55308

55318

55321

60120

60340

60341

60499

70101

70314

70323

70431

71201

71219

71412

71416

71436

72205

72402

80202

80410

81312

81415

82321

  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

  การสาธารณสุขทั่วไป

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

  ของผู้ประกอบอาชีพ

  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  เวชกรรมแผนไทย

  เวชกรรมแผนไทย 2

  เภสัชกรรมแผนไทย 2

  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

  ไทยในเศรษฐกิจโลก

  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

  จิตวิทยาทั่วไป

  การผลิตและการใช้อาหาร

  สุขภาพเด็ก

  ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

  ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร

  อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

  ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

  ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร

  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

  ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

  การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

  การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
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72203

72304

80204

80205

80207

81417

81428

82423

82426

91325

91414

92117

92320

93337

93345

93455

94330

94360

96101

96408

96410

97316

97407

99412

99413

  การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อ

  คุณภาพชีวิต

  สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับ

  ครอบครัว

  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

  ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

  ในประเทศไทย

  การบริหารและการพัฒนาองค์การ

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  และพยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

  การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

  นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

  การจัดและดำาเนินงานการสหกรณ์

  การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช

  การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์

  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

  การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

  การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

  ในธุรกิจการเกษตร

  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  การจัดการระบบฐานข้อมูล

  เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงิน

  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

  การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

  ทางการพิมพ์

  หลักการและการบริหารเครือข่าย

  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

82324

82326

90202

91312

91326

91349

91418

91467

92425

93256

93442

93448

94433

96404

96409

97103

97213

97318

97409

97421

97432

99402

99409

99410

99414

  เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

  กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ

  ระหว่างประเทศ

  การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

  การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

  วนศาสตร์เกษตร

  สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

  และสิ่งแวดล้อม

  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

  การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

  ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

  การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

  และการควบคุมภายใน

  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

  และเทคนิคการผลิต

  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต

  อุตสาหกรรม

  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ

  บรรจุภัณฑ์

   การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และการสื่อสาร

  การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สิ้นสุดการสอบ
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	การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการเรียนกิจกรรมแรกที่มีความสำาคัญต่อการศึกษาด้วยตนเองในระบบ 

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับนักศึกษาใหม่ เรื่อง

สำาคัญต่างๆ ได้แก่  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และวิธีการเรียนด้วยตนเองในระบบ 

การศึกษาทางไกลเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการเรียน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม

ในการเรียนจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวปฏิบัติ  ขั้นตอนต่างๆ  เป็น 

เรือ่งทีน่กัศกึษาจำาเปน็ตอ้งเรยีนรูเ้พือ่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตามกำาหนดวนั - เวลา  นอกจากนีท้กัษะทางการ

เรียนที่สำาคัญต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเหล่านี้  มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรม 

ดงักลา่วขา้งตน้ไว้ในการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ และเพือ่อำานวยความสะดวกใหน้กัศกึษาใหมท่กุคนไดเ้ขา้รบัการ

ปฐมนิเทศในปีการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดจัดปฐมนิเทศ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้น  ปีการศึกษา  2557

 1.1  การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมใ่นสว่นกลาง  สำาหรบันกัศกึษาทีม่ภีมูลิำาเนาอยูใ่นกรงุเทพมหานคร  ใน

วนัอาทติยท์ี ่ 14  กนัยายน  2557  ตัง้แต่เวลา  08.00–16.30 น.  ณ ทีท่ำาการของมหาวิทยาลยั  ถนนแจง้วฒันะ   

ตำาบลบางพูด  อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ในภาคเช้า  นักศึกษาใหม่จะได้พบกับอธิการบดีและผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย ในภาคบ่าย  นักศึกษาจะพบกับคณาจารย์และเพื่อนๆ  ที่เรียนในสาขาวิชาเดียวกัน

การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ ณ ทีท่ำาการของมหาวทิยาลยั  วนัที ่ 14  กนัยายน  2557  มกีารถา่ยทอดสด   

ตั้งแต่เวลา  09.00–12.00 น.  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม  DLTV 8,  TRUE Visions  ช่อง 193 สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(STOU Channel) และ http://www.stou.ac.th

 1.2  การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมใ่นสว่นภมูภิาค  สำาหรบันกัศกึษาทีม่ภีมูลิำาเนาอยูใ่นตา่งจงัหวดั  ใน

วันอาทิตย์ท่ี 21 กันยายน 2557 เวลา 08.30–15.00 น.  ณ ศูนย์บรกิารการศึกษาจังหวัด หรอื ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

 สำาหรับภาคปลายเป็นการปฐมนิเทศผ่านสื่อ  มีรายละเอียดดังนี้

 2.1  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ในวันเสาร์ที่  28  มีนาคม  2558  

เวลา  05.00–05.25  น.

 2.2  ทางสถานวีทิยโุทรทศันก์ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  DLTV 8,  TRUE Visions  ชอ่ง  193  

ในวันเสาร์ที่  28  มีนาคม  2558  และวันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  2558  เวลา  18.00–18.25 น.

 2.3  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (STOU Channel) ในวันเสาร์ที่ 

28  มีนาคม  2558  และวันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  2558  เวลา  18.00–18.25 น.

 STOU Channel :  (จานดาวเทียม)  PSI  ช่อง 146,  DYNASAT  ช่อง  122,

        ระบบ  C–BAND,  INFOSAT  ช่อง 115

 2.4  ทาง  http://www.stou.ac.th  ในวันเสาร์ที่  28  มีนาคม  2558  และวันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  

2558  เวลา  18.00–18.25 น.

Administrator
Highlight
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จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

นครนายก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง

นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม

สมุทรสงคราม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง-
สนามจันทร์ (คณะศึกษาศาสตร์)
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

จันทบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ระยอง
ชลบุรี

โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ตราด
สระแก้ว

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสระแก้ว

นครสวรรค์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

ชัยนาท
อ่างทอง
พิจิตร
อุทัยธานี

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

สิงห์บุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์

โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สุโขทัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

กำาแพงเพชร
อุตรดิตถ์

โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์

พิษณุโลก
ตาก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนตากพิทยาคม

ลำาปาง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง

เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
ลำาพูน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนจักรคำาคณาทร

แพร่
แม่ฮ่องสอน
พะเยา

โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

อุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

หนองคาย
ขอนแก่น
มหาสารคาม
นครราชสีมา
บึงกาฬ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนบึงกาฬ

หนองบัวลำาภู
ชัยภูมิ
สกลนคร
กาฬสินธุ์
เลย

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเลยพิทยาคม

การปฐมนิเทศในส่วนภูมิภาค

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557  เวลา 08.30-15.00 น. 
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จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

อุบลราชธานี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
มุกดาหาร
สุรินทร์
นครพนม

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

อำานาจเจริญ
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์

โรงเรียนอำานาจเจริญ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

กระบี่

ระนอง

พังงา

โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

ชุมพร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนศรียาภัย

ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง

นราธิวาส

สตูล

ตรัง

โรงเรียนนราธิวาส

โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปัตตานี

สงขลา

พัทลุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

โรงเรียนพัทลุง

จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การปฐมนิเทศในส่วนกลาง

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557  เวลา 08.00 - 16.30 น.



412 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

  ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยอำานวยความสะดวกให้กับ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำาเนินการในกิจกรรมต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลัย  โดยศึกษารายละเอียดได้จาก

-  คู่มือนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

-  ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th 

1)  การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา

เมือ่มหาวทิยาลยัดำาเนนิการตอบรบัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาใหเ้รยีบรอ้ยแลว้  สามารถยืน่คำารอ้งขอโอน

ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิมและโครงการสัมฤทธิบัตรได้  โดยชุดวิชาที่ขอโอนชุดวิชาต้องเป็นชุดวิชา

ทีป่รากฏในโครงสรา้งหลกัสตูรใหมเ่ทา่นัน้  ทัง้นีส้ามารถสำาเนาแบบฟอรม์การขอโอนชดุวชิาไดจ้ากคูม่อืนกัศกึษา  

หรือ  download  แบบฟอร์มจาก  http://www.stou.ac.th ➝  ปริญญาตรี ➝ แบบฟอร์มต่างๆ  หรือ

ติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา ที่ e-mail address : re.reoffice@stou.ac.th  หรือโทรศัพท์

หมายเลข  0 2504 7231-6

2)  ทุนการศึกษา

http://www.stou.ac.th   ➝ ปริญญาตรี ➝	ทุนการศึกษา

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา

โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7637

3)  ชมรมนักศึกษา  มสธ.

http://www.stou.ac.th  ➝	ปริญญาตรี ➝	ชมรมนกัศกึษา มสธ. ➝	งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา

4)  การศึกษาวิชาทหาร

http://www.stou.ac.th  ➝	ปริญญาตรี ➝	การศึกษาวิชาทหาร

5)  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

http://www.stou.ac.th  ➝	ปริญญาตรี ➝	การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

6)  กีฬามหาวิทยาลัย

http://www.stou.ac.th  ➝	ปริญญาตรี ➝	กีฬามหาวิทยาลัย

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมในข้อ 3) - 6) ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา สำานักบริการการศึกษา

โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7638-9
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	การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ ใช้เป็นหลักฐาน
   ในการสมัครเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใช้เป็น 

หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยจัดส่งไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัดที่เป็นผู้ออก 

วุฒิการศึกษา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับเอกสารสำาคัญฉบับจริง  

ดงันัน้ในการสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยั  นอกเหนอืจากเอกสารการสมคัรและหลกัฐานประกอบ

การสมัครเข้าศึกษาที่ผู้สมัครต้องจัดส่งแล้ว ผู้สมัครต้องดำาเนินการเพิ่มเติม  ดังนี้

1.  ตดัแบบกรอกทีอ่ยูส่ถานศกึษาเพือ่ตรวจสอบวฒุกิารศกึษาในใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

2.  กรอกรายละเอียดในแบบกรอกที่อยู่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้ถูกต้องและชัดเจน  

3.  เยบ็แบบกรอกทีอ่ยูส่ถานศกึษาเพือ่ตรวจสอบวฒุกิารศกึษาตดิกบัสำาเนาวฒุกิารศกึษาทีเ่หมอืนกบั

ชุดที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา จำานวน  1  ชุด  

4.  บรรจุมาในซองบรรจุเอกสารการสมัครสีเขียว  (สทว.ซ.06)  พร้อมเอกสารการสมัครอื่นให้ครบถ้วน  

(ตรวจสอบรายการเอกสารที่ใช้ในการสมัคร  ได้ที่ปกหลังระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ เล่มนี้) 

อนึง่  หากตรวจสอบพบในภายหลงัวา่นกัศกึษารายใดปลอมแปลงวฒุกิารศกึษาทีใ่ชเ้ปน็หลกัฐานการ

สมัคร  หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ

นักศึกษารายนั้นๆ  และจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย  

นกัศกึษาทีส่อบผา่นครบทกุชดุวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูรแลว้  จะสำาเรจ็การศกึษาไดต้อ่เมือ่สถาบนัการ

ศึกษาผู้ออกเอกสารสำาคัญวุฒิการศึกษาตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตรงกันกับเอกสาร

สำาคัญฉบับจริงแล้วเท่านั้น 

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษา  หรือเอกสารหลักฐานที่ ใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย
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 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครและ

 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 การชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน

 ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น

 นักศึกษา (มสธ.1)

 คำาอธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น

 นักศึกษา (มสธ.1)
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คำาแนะนำาในการสมัคร
 

เมื่ออ่านและทำาความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรที่

สนใจสมัครแล้วให้ผู้สมัคร

1.  กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและทำาเครื่องหมายใน 

 ใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามคำาแนะนำา

2.  ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

 ให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองพร้อม 

 แนบหลักฐาน
 

  

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม
หรือปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐาน

ที่ใช้ประกอบการสมัคร

มหาวิทยาลัยจะส่งใบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาทุกคนไปตรวจสอบ 

กับสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกวุฒิการศึกษา

หากตรวจสอบในภายหลงัพบการปลอมแปลงวฒุกิารศกึษาหรอืเอกสาร- 

หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการสมคัร มหาวทิยาลยัจะถอนสถานภาพการเปน็นกัศกึษา 

และดำาเนินคดีตามกฎหมาย
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 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษา

417 - 418

422
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 ขั้นตอนการสมัครและการกรอกใบสมัครและ  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำาการตรวจเอกสารการสมัครและหลักฐานที่ผู้สมัครใช้เป็นหลัก

ฐานการสมัคร  และจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน  30  วันทำาการ  นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการสมัคร

และหลักฐานการสมัครครบถ้วนและสมบูรณ์  เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครและเพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ขอแนะนำาให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาดังที่

แสดงตามแผนภูมิ  หน้า 416

 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษา คุณสมบัติการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และรายละเอียดอื่นที่ 
   เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อนทำาการสมัคร
 ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะทำาการเปิดรับนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา  และในแต่ละ

สาขาวิชาจะเปิดสอนหลากหลายแขนงวิชา/วิชาเอก  ผู้สมัครควรปฏิบัติ  ดังนี้

 1.1  อา่นคณุสมบตักิารสมคัรเพือ่พจิารณาวา่เปน็ผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีส่าขาวชิาทีต่อ้งการสมคัร

กำาหนดไว้หรือไม่  

 1.2  ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่สมัคร  เพื่อพิจารณาความพร้อมของเวลาใน

การศึกษา เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาต้องวางแผนการเรียนเอง โดยในหนึ่งชุดวิชาจะใช้

เวลาศึกษาประมาณ  180  ชั่วโมง  ซึ่งมหาวิทยาลัยกำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่อหนึ่งภาคการศึกษาได้ไม่เกิน   

3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา  

ขั้นตอนที่  2 เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา  ประกอบด้วย
 2.1   สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  1  ชุด  

   ใบรายงานผลการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตร  และวันที่จบการศึกษา

   1)  กรณีใช้สำาเนาหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา ต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่จบ

การศึกษาแล้วเท่านั้น

   2) กรณีเป็นนักศึกษา มสธ. และสอบผ่านทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแล้ว 

หากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องใช้สำาเนาหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา (มสธ. 14) ที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา  ระบุการจบหลักสูตร และวันที่จบการศึกษาแล้ว  

   3)  กรณีใช้สำาเนาวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องมีหนังสือ

เทียบคุณวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  และแบบยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่นำามาใช้เป็น

หลักฐานการสมัคร  (หน้า 351)  แนบมาด้วย

   4) ใบรายงานผลที่ปรากฏรายละเอียดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต้องถ่ายเอกสารให้ครบถ้วน 

ทั้งสองด้าน

 2.2  กรอกแบบกรอกท่ีอยู่สถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดยตัดจากใบสมัครฯ และเย็บติดกับ

สำาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครจำานวน  1  ชุด แยกต่างหากจากข้อ 2.1
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 2.3  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  1  ชุด

 2.4  สำาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ประกอบด้วย หน้ารายการเก่ียวกับบ้าน และหน้าท่ีมีช่ือผู้สมัครปรากฏอยู่

 2.5  หลักฐานสำาคัญในข้อ 2.1  1) ถึง 3) จะต้องระบุคำานำาหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุลของผู้สมัครท่ีตรงกัน  หาก

มกีารเปลีย่นแปลงคำานำาหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกลุ  จะตอ้งสง่สำาเนาหนงัสอืสำาคญัการเปลีย่นคำานำาหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกลุ  

เพิ่มเติมอีก  1  ชุด

 2.6   ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  ให้จัดส่งสำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ  และแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัคร

ที่เป็นผู้พิการ  เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมด้วย  (หน้า  349)

 2.7 ผูส้มคัรทีเ่ปน็ผูต้อ้งขงั  ตอ้งจดัสง่หนงัสอือนญุาตใหเ้ขา้ศกึษาไดข้องกรมราชทณัฑ ์ และแบบกรอก

ข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง  เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม  (หน้า  349)

  สำาหรับผู้ต้องขังท่ีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ในหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์จะต้องระบุสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจนด้วย และต้องส่ง

มาพร้อมเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษา  จึงจะสามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อได้  

 2.8  ผูส้มคัรทีเ่คยศกึษาในมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและยงัไมส่ำาเรจ็การศกึษา ทีป่ระสงคจ์ะสมคัร

เป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วย  

(หน้า  350 - 351) 

 2.9  สำาเนาหลักฐานการสมัครทุกแผ่นให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด A4  และผู้สมัครต้องรับรอง

ความถูกต้องตรงกับต้นฉบับด้วยข้อความต่อไปนี้

ขอรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร

 ลงชื่อ  ............................................ ผู้สมัคร

  (..........................................) ตัวบรรจง

ขั้นตอนที่  3 การกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  (มสธ.1)
 3.1   ใหก้รอกใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา  (มสธ.1)  ดว้ยตวับรรจงและชดัเจน  โดยปากกาดำา

เท่านั้น

 3.2   ระบุภาคการศึกษาท่ีต้องการสมัคร  และดำาเนินการสมัครภายในกำาหนดเวลาท่ีระบุในใบสมัครฯ  

 3.3  กรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกข้อ  ยกเว้นข้อ  18.3 กลุ่ม

วชิาเฉพาะ  ใหก้รอกเฉพาะผูส้มคัรเปน็นกัศกึษาสาขาวชิาศลิปศาสตร ์หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษ

เฉพาะอาชีพ  และสาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ 

 3.4   การกรอกชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) ให้กรอกช่องละ  1 ตัวอักษร และเว้น 1 ช่อง  ระหว่างชื่อและ

ชื่อสกุล
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 3.5   กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อ และส่งเอกสาร  ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน และ

ครบถ้วน  เพื่อหลีกเลี่ยงเอกสารจัดส่งไม่ถึงมือผู้รับ  

 3.6   ให้ผู้สมัครกรอกเลขหมายโทรศัพท์บ้าน  ที่ทำางาน  มือถือ  และ  e-mail  address  เพื่อใช้ใน

การติดต่อกรณีการสมัครมีปัญหาและกรณีอื่น  เนื่องจากการติดต่อทางไปรษณีย์อาจล่าช้า

 3.7  กรอกแบบกรอกที่อยู่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษาด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบ

ถ้วน  พร้อมติดแสตมป์มูลค่า  5  บาทสำาหรับส่งสถานศึกษาในประเทศ  และติดแสตมป์มูลค่า  30  บาทสำาหรับ

ส่งสถานศึกษาในต่างประเทศ

 3.8   กรอกชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน  โดยดจูากโปรแกรมการลงทะเบยีนเรยีนทีส่าขาวชิาทีส่มคัรกำาหนด

ให้  ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา  

  สำาหรบัผูส้มคัรทีเ่คยเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัและประสงคจ์ะโอนชดุวชิาทีส่อบผา่นแลว้จาก

โครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาเดมิ  สามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนได ้ โดยดจูากโครงสรา้งหลกัสตูร

การศกึษาและตารางสอบประจำาภาคการศกึษาประกอบกนั  หลกีเลีย่งการลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาทีม่วีนัและคาบ

เวลาสอบตรงกัน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบเกินกว่า  1  ชุดวิชาในวันและคาบเวลา

สอบเดียวกัน

 3.9  คำานวณค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำาระในการสมัครเป็นนักศึกษา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัครทุกราย

ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ  ใน 

อัตรา 1,400 บาท เท่ากันทุกคน สำาหรับค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของแต่ละชุดวิชาอาจมีอัตราเรียกเก็บ

ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้สมัครควรตรวจสอบอัตราค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนจากหน้า 352 - 369 สำาหรับการสมัครเข้าศึกษาในภาคต้น และสำาหรับการสมัครเข้าศึกษาในภาคปลาย  

ดูรายละเอียดได้จากหน้า  370 - 388

  ผู้สมัครที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  จะต้องชำาระเงินค่าชุดวิชาและ

ค่าวัสดุการศึกษาของทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน  แม้ว่าจะเคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาดังกล่าว

มาแล้วในสถานภาพนักศึกษาเดิมก็ตาม

 3.10 ติดรูปถ่ายสี  ขนาด  2  นิ้ว  ลงในกรอบที่กำาหนดให้ด้วยกาว  

  -  รูปถ่ายติดใบสมัคร จะต้องเป็นรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำา ฉากหลังของ

ภาพเป็นสีพื้น และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครใช้รูปถ่ายที่สวมเสื้อยืดคอกลม

ขั้นตอนที่  4 ตัดแบบกรอกที่อยู่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 แบบกรอกที่อยู่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษา เป็นแบบฟอร์มสำาหรับให้ผู้สมัครกรอก 

รายละเอยีดหวัหนา้สถานศกึษา  ชือ่และทีอ่ยูข่องสถานศกึษาทีเ่ปน็ผูอ้อกใบวฒุกิารศกึษาทีใ่ช้ในการสมคัร พรอ้ม 

ติดแสตมป์ในอัตรา  5  บาท  สำาหรับสถานศึกษาในประเทศ  และอัตรา 30  บาท  สำาหรับสถานศึกษาต่างประเทศ  

จากนั้นให้ตัดแบบกรอกที่อยู่สถานศึกษาฯ และเย็บติดกับสำาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครจำานวน 1 ชุด  ส่งมา

พรอ้มเอกสารการสมคัร  เพือ่มหาวทิยาลยัจะจดัสง่ใหก้บัสถานศกึษาหรอืหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบตรวจสอบความ 

ถูกต้องตรงกันของวุฒิการศึกษาต่อไป
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ขั้นตอนที่  5 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ช่องทางการสมัคร และการชำาระเงินค่าสมัครเป็น 
   นักศึกษา
 5.1   ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  การสมคัรเปน็นกัศกึษาจะมผีลสมบรูณต์อ่เมือ่ผูส้มคัรสง่เอกสารการสมคัรและหลกัฐานการสมคัร  

และชำาระเงนิคา่สมคัรเปน็นกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนตามชอ่งทางทีม่หาวทิยาลยักำาหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้

เท่านั้น  โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา  ประกอบด้วย

  5.1.1.   ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องชำาระเท่ากันทุกคนจำานวน  1,400  บาท  ประกอบด้วย

   1)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า            800  บาท

   2)  ค่าบำารุงการศึกษา          500  บาท

   3)  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา  100  บาท

  5.1.2.   ค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่งอาจมีอัตราเรียกเก็บที่

แตกต่างกัน  ตามรายละเอียดในหน้า  352 - 388

  5.1.3  ผู้สมัครที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  ไม่ต้องชำาระเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท  

 5.2   ช่องทางการสมัคร

  มหาวิทยาลัยอำานวยความสะดวกให้ผู้สมัครดำาเนินการสมัครได้เป็น  2  ช่องทาง  ดังนี้

   ช่องทางที่  1  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

   ช่องทางที่  2  สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 5.3   การชำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา

  5.3.1   กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์  ให้ผู้สมัครแสดงใบสมัครฯ  และบัตรประจำาตัว

ประชาชนของผู้สมัคร  เพื่อขอชำาระเงินค่าสมัคร  ได้ที่

   1)  ร้าน 7–eleven หรือจุดบริการชำาระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อชำาระเงินเรียบร้อย 

    แล้วให้บรรจุใบสมัครฯ  มาในซอง สทว.ซ.06  ติดแสตมป์มูลค่า  5  บาท  และ 

    ใส่ตู้ไปรษณีย์ที่สะดวก

   2)   ที่ทำาการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง  (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)  ให้ผู้สมัคร

    ระบุขอชำาระเงินด้วยระบบ  Pay  at  Post  เท่านั้น

  5.3.2   กรณสีมคัรดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงานของมหาวทิยาลัย สามารถตดิตอ่ขอสมคัรและชำาระ

เงินได้โดยตรงที่

   1)   หน่วยบริการรับสมัคร  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  จังหวัดลำาปาง  สุโขทัย  อุดรธานี 

    อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา  

    ดูรายละเอียดติดต่อท่ีหน้า 428

   2)  ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  ณ ที่ทำาการของมหาวิทยาลัย  ถนนแจ้งวัฒนะ 

    ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

 กรณีผู้สมัครชำาระเงินไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะตัดจำานวนชุดวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนลงเพื่อให้จำานวนเงินที่ชำาระเพียงพอกับการรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือได้  และทำาการ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ต่อไป
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       สำาหรับชุดวิชาที่ถูกตัดไปนั้น  ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้เมื่อได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาตามที่กำาหนดใน

ปฏิทินการศึกษา  (ดูรายละเอียดที่ปกหน้าใน)  และสามารถขอใช้เงินส่วนที่เหลือจากการสมัครได้ (ถ้ามี)  โดย

ชำาระเงินเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่  หรือติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนได้ภายใน  1  ปี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

ฝ่ายรับนักศึกษา  โทร.  0 2504 7213 และ 0 2504 7217

       อนึ่ง  ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษา

ในมหาวทิยาลยัดว้ยสาเหตใุดกต็าม ไมส่ามารถขอรบัเงนิทีช่ำาระไวค้นืได ้ทัง้นีม้หาวทิยาลยัจะคนืเงนิใหเ้ฉพาะใน

กรณีต่อไปนี้เท่านั้น

       1.  มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา

       2.  มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำาซ้อน  อันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

       3.  ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่  6 การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร  และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    6.1  การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

       6.1.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร  หลักฐานการสมัคร  และหลักฐานการ

ชำาระเงินของผู้สมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  เมื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตาม

ที่สาขาวิชาที่สมัครกำาหนดไว้ จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหภ้ายใน  30  วันทำาการ

       6.1.2  ผู้สมัครท่ีส่งเอกสารการสมัคร  หลักฐานการสมัคร  การชำาระเงิน  ไม่ครบถ้วน  หรือ

เอกสารหลักฐานที่จัดส่งมานั้นไม่สมบูรณ์  หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)   

ไม่ครบถ้วน  เช่น ไม่กรอกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน อาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  

       มหาวิทยาลัยจะแจ้งปัญหาการสมัครให้กับผู้สมัครดำาเนินการแก้ ไข  ตามที่อยู่หรือ 

ชอ่งทางการตดิตอ่ทีผู่ส้มคัรระบไุว้ในใบสมคัรฯ เชน่  ทางโทรศพัท ์ e-mail  ผูส้มคัรควรกรอกหมายเลขโทรศพัท์

และ  e-mail address  ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน  และเป็นข้อมูลท่ีสามารถติดต่อผู้สมัครได้โดยตรงและรวดเร็ว  

    6.2  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

       มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาที่สมัครกำาหนดภายใน 30 วันทำาการ นับตั้งแต่

วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร หลักฐานการชำาระเงินค่าสมัครครบถ้วนสมบูรณแล้ว 

โดยจะส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมบัตรประจำาตัวนักศึกษาและคู่มือนักศึกษา 

ให้ทางไปรษณีย์ และจัดส่งวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ในลักษณะทยอยส่ง

       ในกรณีผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร  หลักฐานการสมัคร  และชำาระเงินครบถ้วนแล้ว แต่

ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  หรือไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากมหาวิทยาลัยใน   

30  วันทำาการ  โปรดสอบถามที่ทำาการไปรษณีย์ต้นทางของเขตที่อยู่ว่ามีพัสดุไปรษณีย์จัดส่งไปแล้วหรือไม่ หาก

ไม่พบโปรดติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายรับนักศึกษา สำานักทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2504 7213  0 2504 7217   

0 2504 7218  

สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่  http://www.stou.ac.th
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การชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน

ใหผู้ส้มคัรชำาระเงนิคา่สมคัรและลงทะเบยีนเรยีน ณ ทีท่ำาการไปรษณยี ์ดว้ยบรกิาร Pay at Post หรอื

ที่จุดบริการรับชำาระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำาระเงินสดด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือที่ทำาการ

มหาวิทยาลัย

รายการและจำานวนเงินที่ผู้สมัครจะต้องชำาระ

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ทุกคนต้องชำาระเท่ากัน  จำานวน 1,400   บาท ประกอบดว้ย

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำานวน  800  บาท

  (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัครไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

 - ค่าบำารุงการศึกษา  จำานวน  500  บาท

 - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา จำานวน  100  บาท

   ชำาระครั้งเดียวตลอดอายุของการเป็นนักศึกษา

2. คา่ชดุวชิาสำาหรบันกัศกึษาใหมจ่ะมจีำานวนเงนิทีแ่ตกตา่งกนั ขึน้อย่กูบัจำานวนชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน  

(ดูได้จากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าในการสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

หน้า 352 - 388) ค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่ทุกชุดวิชาเป็นจำานวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว 

ผู้สมัครทุกคนจะต้องชำาระแม้จะมีวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ อยู่แล้วก็ตาม

ตัวอย่าง การลงทะเบียนเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ตามโปรแกรม

 การลงทะเบียนเรียน สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

ภาคต้น/2557

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10151  ไทยศึกษา

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1,200

1,100

1,100

 เสาร์      24 ม.ค. 2558 บ่าย

 อาทิตย์  25 ม.ค. 2558 บ่าย 

 เสาร์      24 ม.ค. 2558 เช้า

ตัวอย่างที่ 1   นาย ก. ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา นาย ก. ต้องชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (800) + ค่าบำารุงการศึกษา (500) + ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
 นักศึกษาฯ (100)

1,400

2. ลงทะเบียนเรียน ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (บาท)ชื่อชุดวิชา (ภาษาไทย)

ชุดวิชาท่ี 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ชุดวิชาที่ 2  ไทยศึกษา

ชุดวิชาที่ 3
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รหัสชุดวิชา

1,200

1,100

1,100
   รวมค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่ 3,400

   ยอดรวมที่ต้องชำาระทั้งสิ้น (ข้อ 1 + 2 ) 4,800

1 0 1 4 1

1 0 1 5 1

1 0 1 1 1
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   ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหน้า)

กรอกเลขประจำาตัว
ประชาชน 13 หลัก

➝

รายละเอียด
รหัสเดือน เช่น
รหัส เดือน
01
02

ม.ค.
ก.พ.

กรอกข้อมูล
ที่อยู่ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ กรณี
เลือกข้อ 2

ดูรายละเอียดรหัส
แขนงวิชา/วิชาเอก/

กลุ่มวิชา (ถ้ามี) จาก
สาขาวิชาที่สนใจ
สมัครเข้าศึกษา

➝

ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
(ห้ามติดรูปทับเส้นกรอบ
และติดรูปถ่ายด้วย
กาวเท่านั้น)

➝เว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อตัว
และชื่อสกุล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด 
เช่น เกิดจังหวัดนครสวรรค์ 
รหัสไปรษณีย์ 60000

➝

➝ลงลายมือชื่อ
ให้เรียบร้อย

➝กรอกรายละเอียด
ตำาแหน่งผู้บริหารและ
ที่อยู่สถานที่ศึกษาให้
ชัดเจน ติดแสตมป์ 
ตัดตามรอยปรุและ
เย็บติดกับสำาเนา
วุฒิการศึกษา 1 ชุด
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหลัง)

ดูรายชื่อสนามสอบ/
จังหวัดและ
รหัสสนามสอบ 
หน้า 346 - 347
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 คำาอธิบายการกรอกใบสมัครและ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการบันทึกข้อมูลการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และจัดเก็บ

ทะเบียนประวัตินักศึกษา  ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจง ให้ครบ

ถ้วนและชัดเจน โดยใช้ปากกาดำาหรือน้ำาเงิน และติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ในกรอบที่กำาหนดให้ด้วยกาวเท่านั้น 

โดยรูปถ่ายของผู้สมัครจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำา แต่งกายสุภาพ และฉากหลัง

ภาพเป็นสีพื้น ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครใช้รูปถ่ายที่สวมเสื้อยืดคอกลม และขอแนะนำาให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียด

ต่อไปนี้โดยละเอียด 

 ข้อ 1   กรอกเลขประจำาตวัประชาชนใหถ้กูตอ้งและครบถว้น  เพือ่ใช้ในการเชือ่มโยงขอ้มลูการชำาระเงนิ

ของผู้สมัครและใช้ในการสืบค้นข้อมูลของผู้สมัคร

 ข้อ 2  ยืนยันภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร  และทำาการสมัครภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของภาค

การศกึษาทีส่มคัร กรณผีูส้มคัรทีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาในภาคตน้ และยืน่เอกสารการสมคัรลา่ชา้เกนิกวา่ชว่ง

เวลาที่กำาหนดไว้ มหาวิทยาลัยอาจทำาการรับเข้าศึกษาในภาคปลายให้แทน

 ข้อ 3  ระบุกลุ่มผู้สมัครให้ชัดเจน ดังนี้

  3.1   ไม่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาก่อน ให้ระบุ 1

  3.2   สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ระบุ 2  

  3.3  เคยสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและไม่สำาเร็จการศึกษาไม่ว่าจะหมดสถานภาพ 

   นักศึกษาหรือไม่ ให้ระบุ 3

  3.4  นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและคาดว่าจะสำาเร็จ 

   การศึกษาในภาคต้น/2556 ให้ระบุ 4

 ข้อ 4   ระบุประเภทผู้สมัครให้ตรงตามความเป็นจริง  ดังนี้

  4.1  กรณีผู้สมัครมีสถานภาพเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ระบุ 2

  4.2  ผู้สมัครท่ีเป็นผู้พิการ ให้ระบุ 3 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัคร

   ที่เป็นผู้พิการให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดการสอบให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าสอบ

  4.3  ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ให้ระบุ 4 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัคร

   ที่เป็นผู้ต้องขังให้ชัดเจนครบถ้วน 

  4.4  ผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้ระบุ 5

 ข้อ 6   ระบคุำานำาหนา้ชือ่ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบับตัรประจำาตวัประชาชนทีใ่ชเ้ปน็หลกัฐานการสมคัร 

กรณีคำานำาหน้าชื่อเป็นชั้นยศ หรือสมณศักดิ์ ให้ระบุ 4  และกรอกชั้นยศ/สมณศักดิ์ให้ครบถ้วน และให้ส่งสำาเนา

บัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือสำาเนาหนังสือแต่งตั้ง หรือสำาเนาหนังสือสุทธิพระ แล้วแต่กรณีเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ

 ข้อ 7   กรอกเฉพาะชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวบรรจง โดยไม่ต้องกรอกคำานำาหน้าชื่อ และ

กรอกให้อยู่ภายในกรอบที่กำาหนดให้

 ข้อ 8   กรอกชือ่ตวัและชือ่สกลุเปน็ภาษาองักฤษดว้ยตวัพมิพ์ใหญ ่ชอ่งละ 1 ตวัอกัษร เวน้ 1 ชอ่งระหวา่ง

ชื่อตัวและชื่อสกุล

 ข้อ 9   กรอกวัน เดือน ปีเกิด เป็นตัวเลขเท่านั้น
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 ข้อ 11  กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการใช้เป็นสถานที่รับเอกสารและใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ด้วย

ตัวบรรจงชัดเจน

   กรณผีูส้มคัรตอ้งการใหผู้อ้ืน่รบัเอกสารแทนตน ใหก้รอกชือ่และชือ่สกลุของผูร้บัฝากใหช้ดัเจน 

และกรอกที่อยู่ของผู้รับฝากให้ครบถ้วนถูกต้อง

 ขอ้ 12-14  ระบเุบอร์โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ผูส้มคัรได้โดยตรงและรวดเรว็ ทัง้โทรศพัทท์ีบ่า้น ทีท่ำางาน 

และโทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกรณีการสมัครไม่สมบูรณ์และอื่นๆ

 ข้อ 15   กรอก e-mail address ของผู้สมัครให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องกรอก e-mail 

address ของตนให้ชัดเจน เน่ืองจากเป็นการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต e-Learning เป็นส่วนใหญ่

 ข้อ 16   กรอกรายละเอยีดหนงัสอืสำาคญัแสดงคณุวฒุกิารศกึษาทีใ่ชเ้ปน็หลกัฐานการสมคัรใหถ้กูตอ้ง

ตรงตามสำาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

   16.1 กรอกชื่อเต็มวุฒิการศึกษา เช่น บริหารธุรกิจบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

     ประเภทวชิา ชือ่สกลุปจัจบุนัไมส่อดคลอ้งตามใบวฒุกิารศกึษา อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่น 

     คำานำาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุลบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เป็นต้น

   16.2  ระบุเลขประจำาตัวนักเรียน/นักศึกษา ตามที่ระบุไว้ในใบวุฒิการศึกษา 

   16.3  ชือ่ตวั-ชือ่สกลุตามใบวฒุกิารศกึษา ใหก้รอกเฉพาะผูส้มคัรทีม่ชีือ่สกลุ ในปจัจบุนัไมต่รง

ตามชื่อตัว ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษาเดิม

   16.4-16.5  กรอกชื่อสถานศึกษา จังหวัดที่ตั้ง และปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา ตามที่ปรากฏใน 

     ใบวุฒิการศึกษา

 ข้อ 17   ระบอุาชพีทีท่ำาอยูใ่นปจัจบุนั เชน่ พนกังานบรษิทั หากไมไ่ดป้ระกอบอาชพี ใหก้รอก ไมป่ระกอบ

อาชีพ

 ข้อ 18   ระบุสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร  แขนงวิชา/วิชาเอก และรหัสแขนงวิชา/วิชาเอกให้ถูกต้อง

ตรงกัน ดูรายละเอียดจากคุณสมบัติการสมัครของสาขาวิชาที่สมัคร 

 ข้อ 19   กรอกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีนและคำานวณคา่ใชจ้า่ยทีต้่องชำาระ ในการสมคัรเปน็นกัศกึษาใหม ่

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ 

จำานวน 3 ชุดวิชา ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 3 ชุดวิชาแต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา ตามความพร้อม

ในการศกึษา ดงันัน้ผูส้มคัรตอ้งกรอกชือ่ชดุวชิาและรหสัชดุวชิา และคา่ชดุวชิาและวสัดกุารศกึษาของชดุวชิาทีล่ง

ทะเบียนเรียนให้สอดคล้องกัน และคำานวณเงินที่ต้องชำาระเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

   สำาหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครสามารถคำานวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระใน 

การสมัคร ดังนี้

 1.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทุกคนต้องชำาระในการสมัครเป็นนักศึกษา จำานวน 1,400 บาท 

ประกอบด้วย

  -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  800  บาท   (ชำาระเพียงครั้งเดียวพร้อมการสมัคร)

    สำาหรับผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ไม่ต้องชำาระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  -   ค่าบำารุงการศึกษา  500  บาท  

  -   ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา   100   บาท 

   (ชำาระครั้งเดียวพร้อมการสมัคร)
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 2.   ค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษา  ให้ผู้สมัครกรอกอัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาตาม 

  ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน

 ข้อ 20 ทำาเครื่องหมาย ใน 	ของวิธีการชำาระเงินที่ผู้สมัครเลือกใช	้
 ข้อ 21  ระบุสนามสอบ จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ และรหัสสนามสอบให้ถูกต้องสอดคล้องกัน โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบตามสนามสอบที่เลือกไว้ หรือจัดสอบให้ที่สนามสอบใกล้เคียงกรณีสนามสอบที่

เลือกไม่สามารถจัดสอบให้ได้ ดูรายละเอียดจากหน้า 347 - 348 

 ข้อมูลประกอบการสมัครในข้อ 22 – 31  ให้ผู้สมัครกรอกตามความเป็นจริง
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ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัย

อุดรธานี

อุบลราชธานีนครสวรรค์

นครนายก
จันทบุรี

เพชรบุรี

นครศรีธรรมราช

ยะลา

ลำาปาง

มสธ.

นนทบุรี

ศวน.มสธ.สุโขทัย
4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร 
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 บ้านคำากลิ้ง ต.บ้านจั่น 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์  0 4229 2496 - 500
โทรสาร   0 4229 2494 
E-mail: ud.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.อุบลราชธานี
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

ศวน.มสธ.นครนายก
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

ศวน.มสธ.จันทบุรี
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
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

ศวน.มสธ.ลำาปาง
หมู่ 2 ถ.ลำาปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 52190
โทรศัพท์  054-829811-4
โทรสาร   054-829815 
E-mail: lp.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.นครศรีฯ
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

ศวน.มสธ.ยะลา
116 หมู่ 4 ถ.ท่าสาป - ลำาใหม่ 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
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สายรถที่ผ่าน

1.  รถโดยสารประจำาทาง

 - ผ่านถนนติวานนท์

  33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)

 - ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

  52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166

  1053 (ท่าน้ำานนท์ - เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

 ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์

 ปากเกร็ด - มีนบุรี

 ปากเกร็ด - จตุจักร

 ปากเกร็ด - ราม 1

 ปากเกร็ด - สีลม

 ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)

 เมืองทอง - อนุสาวรีย์

 เมืองทอง - ราม 1

 เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 ก

ม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ.นนทบุรี

ไปปากเกร็ด            4.5 กม. ธ.ไท
ย

พ
าณ

ิชย
์

มสธ.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุก

มณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

คลองประปา
สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

ที่ทำาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก
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