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สูาข้าวิิชาวิิทยีาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีี รหสัู 96

โปรแกรมการลังทะเบียีนเรียีนข้องนักศึกษาที�สูมัครเรียีน  

ภัาคปลัายี  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ รหัส 96144

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10111  ภาษาอังกฤษเพื่่�อการส่�อสาร
10151  ไทยศึึกษา
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิิชุาการจัดการ

 อุต้สาหกรรม การจัดการโลจิสติ้กส์ หรือในสาขาวิิชุาอื�นท้�เก้�ยวิข้อง จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151  ไทยศึึกษา
97314 เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่

ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

3) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอุต้สาหกรรม

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97219  วัิสด้่อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธิีการผลิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชุั�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม

97219  วัิสด้่อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธิีการผลิต
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่
          ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่
97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวินการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

3,980 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชุั�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอุต้สาหกรรม

10151 ไทยศึึกษา 
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามุ่ัย และสิ�งแวิด้ล้อมุ่

ในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสรมิุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10103 ทักษะชีวิิต
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศก่ษา ปวิส. หรอือนปุรญิญาหรอืเท้ยบัเท่าสาขาวิชิุาทางด้านอตุ้สาหกรรม หรอือนปุรญิญา สาขาวิิชุาการจดัการ

อุต้สาหกรรม จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่

ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์       15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย

3) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาอื�นท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอตุ้สาหกรรม

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่

ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชุั�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่
         ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
71314  การพื่ัฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร
94330  การจัด้การการปฏิิบัติการและการแปรร้ปสินค้าเกษตร
97222 การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัลสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ
97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่และบรรจ่ภัณฑ์(1)

99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิบนเว็ิบและโมุ่บาย

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
4,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย

เสาร์       15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   เช้า
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์ 
97214  วัิสด่้และการจัด้การบรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย และสิ�งแวิด้ล้อมุ่

ในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,000 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566  เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนปุริญญา หรอื ปวิส. หรอืเท้ยบัเทา่ท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพวิิเต้อร ์เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับวิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

1,100 บาท
3,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์   15 ก.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้

การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้
การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ



510 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�ง หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้

การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร  รหัส 96434

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ



511ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร รหัส 96434 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้
การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�ง หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
และเล่อกเสรี 1 ช่ด้วิิชา(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ�าย

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้

การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96304  การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบเคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) ให้้นักศึึกษาเล่อกช่ด้วิิชาเล่อกเสรไีด้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสมัุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลกัส้ตรระดั้บประกาศึนยีบัตร
  ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเว้นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่อนุญาตให้้เล่อกเป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี ศึึกษารายละเอียด้ช่ด้วิิชา 

  ที�ไมุ่�อน่ญาตให้้เล่อกเป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรีจากเว็ิบไซ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→
 สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี
 ทั�งนี�นักศึกษาตอ้งตรวจสอบตารางสอบของแตล่ะชดุวิชาท่ีลงทะเบยีนเรียนไมใ่ห้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกนั เน่ืองจากมหาวทิยาลยั

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชา ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจุัภััณฑ์ รหัส 96111 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวินการผลิต
          ในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่และบรรจ่ภัณฑ์(1)

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97214  วัิสด่้และการจัด้การบรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่
97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิการผลิต(2)

3,980 บาท

4,200 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การเก็บคะแนนจากการทำากิจกรรมุ่ในระบบ e-Learning
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