
1 

โครงการการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) 

ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



2 
 

 

 



3 
 

สารสารบัญ 

 
เรื่อง                 หน้า 

 หลักการและเหตุผล....................................................................................   1 
 ก าหนดการ.................................................................................................  3
 จ านวนนิสิตที่รับเข้าโครงการ.......................................................................  4
 ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัครเข้าโครงการ............................................  6
 ส่วนที่ 2 แผนการเรียนหลักสูตรทีเ่ข้าร่วมโครงการ…………………......……… 32 
     คณะเศรษฐศาสตร…์………………………………………………..……….….…….………. 33 
     คณะวิทยาศาสตร…์………………………………………………………….……….………  36 
     คณะสังคมศาสตร…์………………………………………………………….…….………… 43 
     วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสังคม.................................................................. 50 
     คณะมนุษยศาสตร…์…………………………………………………….…………….…..… 55 
     คณะเภสัชศาสตร์....……………………………………………………….…………….…..….59 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์................................................................................  62 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์.................................................................................. 63 
     คณะบริหารธุรกิจเพือ่สังคม.......................................................................... 70 
     คณะกายภาพบ าบัด..................................................................................... 83 
     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์................................................................... 85 
     การท าปริญญานพินธ์และสารนพินธ์............................................................ 87 
 ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและวิธีการจา่ย....................................... ....88 
 

 



1 

 

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1) 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนา

ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับได้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็ นถึงความส าคัญและ

พิจารณาเห็นว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพใน

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังนั้นจึงเห็นควรเพ่ิมความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนโดยมี

การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีเจตคติท่ีดี และ

มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสได้

เรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

กระตุ้นให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 โดยหลักการจัดโครงการฯ นี้ไม่ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ เป็นการน าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาที่มีอยู่เดิมมาบริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้รับนิสิตตามแผนได้มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ

ภายใต้ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางกรบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.2558 

 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถลงทะเบียน

รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. นิสิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีล่งเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือนิสิตปี
สุดท้ายของหลักสูตรนั้นๆ และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับคะแนนเฉลี่ยอย่างต่ า 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 
 3. นิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดบัปริญญาตรี (SWU-SET)ระดับB1ณวนัท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการ 
 4. มีคุณสมบัติอื่นๆ สอดคล้องกบัประกาศการรับสมัครนิสติเข้าร่วมโครงการฯ กรณไีม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
 5. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษารายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรยีนเกิน 22 หน่วยกิตได ้

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน 
ระดับ-ชั้นป ี ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปี1-2-3 (ภาคเรียนที่1)   
ป.ตรี ชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่ 2 และ
ภาคฤดูร้อน 

ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี (ยกเวน้ภาค
ฤดูร้อน) 

สมัครเข้าร่วมโครงการ/ประกาศผล/ 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา-งวดที่ 1 (ไม่เกินเดือน
กันยายน) 

ป.ตรี ชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ปฐมนิเทศ/เริ่มเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี                        
จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน ขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตบณัฑิตศึกษา และช าระคา่ขึ้นทะเบียน 1,700 บาท (ใช้จ่ายใน
การรีบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา)ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่2 
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา(ถ้ามี)/เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเรยีน
ระดับบณัฑติศึกษา 

บัณฑิตศึกษาชัน้ปีที่1 ภาคเรียนที่ 
1 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่ 3(ให้ด าเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา  )เรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/สอบโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

บัณฑิตศึกษาชัน้ปีที่1 ภาคเรียนที่ 
2 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่ 4(ให้ด าเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา)        
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/ท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ 

บัณฑิตศึกษาชัน้ปีที่1 ภาคฤดูร้อน สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ 
จบการศึกษาโดยมีคณุสมบัตรครบตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 

1.นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการฯหากไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนของชั้นปท่ี1 ระดับบัณฑิตศึกษา และไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
โครงการน้ี จะต้องเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตระดับปริญญาโท แบบปกติ โดยนับระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตศึกษา และให้เริ่ม
ลงทะเบียนรักษาสภาพนสิตตั้งแต่ชั้นปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 
2.กรณีนิสิตท่ีเข้าร่วมดครงการฯ ขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถศึกษาต่อจนจบระดับบัณฑิตศึกษาเงินท่ีช าระให้กับมหาวิทยาลัยทุกรายการ
จะไม่ได้รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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ก าหนดการโครงการการจ ัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปรญิญาตรี  
(โครงการ 4+1) ปกีารศึกษา 2562 

 

 

ล ำดับ ร ายละเอยีด ว ันที ่ หมายเหตุ 

1 เปิดรับสมัครนิส ิตเข้าโครงการ 4+1 1 พฤษภาคม – 15 
มิถุนายน 2562 

คูม่ ือการเปิดรับสม ัครและ 
ใบสมัคร สามารถ 

Download ได้ที ่

http://grad.swu.ac.th/ 

2 สอบภาษาอ ังกฤษท ั่วไป สำหรับนิสิตเข้า 
รว่มโครงการฯ ที่ยงัไม่ม ีผล SWU-SET 

ระดับ B1 

29 มิถุนายน 2562 ประกาศห้องสอบที่ 
http://grad.swu.ac.th/ 

3 สอบสัมภาษณ ์ 29 มิถุนายน 2562 สถานที่ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

4 บัณฑ ิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู ้ผ่านเกณฑ์ 
การพ ิจารณา 

12 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลที่ เว็บไซต์ 
http://grad.swu.ac.th/ 

5 ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ 4+1 13 สิงหาคม 2562 บัณฑ ิตวิทยาลัย 

6 เปิดเทอมนิสิตโครงการ 4+1 13 สิงหาคม 2562 บัณฑ ิตวิทยาลัย 
 

คุณสมบัตทิ ั่วไปของนิสิตที่โครงการจัดการศ ึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปร ิญญาตร ี(โครงการ 4+1) 
1. มีค ุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด (ดังรายละเอ ียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ) 
2. เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนการศึกษา (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 

3. ผลการสอบภาษาอ ังกฤษ SWU-SET ต้ังแต่ B1 ขึน้ไป กรณ ีถ ้าน ิส ิตย ังไม ่ม ีผล SWU-SET ให ้
สอบ 

ภาษาอ ังกฤษท ั่วไป พร้อมก ับผู้สมัครในการสอบคัดเลือกเป็นน ิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศ ึกษา รอบ 3 ปีการศ ึกษา 

2562    (ภาคตน้) ในวันที่ 29 มิถ ุนายน 2562  เวลา 09.00-12.00 น. 

 

http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
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จำนวนนิสิตที่รับเข้าโครงการ 
เพ ื่อให้นิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
ล าด ับ คณะ/ส านกั/สถาบนั หลักสูตรระด ับบ ัณฑิตศึกษา  จ านวนทีร่ ับ 

1 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1) หลกัสตูรศ ิลปศาสตรมหาบัณฑ ิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
การจัดการ 

       10 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 2) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์ 5 

3) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 2 
4) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดศุาสตร ์ 5 
5) หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศ์ึกษา  

 
10 

 

 

2 
6) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาคณิตศาสตร ์ 5 

3 สถาบ ันว ิจ ัยพฤต ิกรรม 
ศาสตร ์

7) หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาการว ิจ ัย 
พฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์

               10 

4 คณะสง้คมศาสตร ์ 8 ) หล ักส ูต ร ศิ ล ปศาส ตร มหาบั ณฑ ิต ส าขา วิ ชาประวัติศาสตร ์ 5 
9) หล ักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขานโยบาย 
และการจดัการสาธารณะ 

10 

10) หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาภูมิสารสนเทศ 10 

11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
สังคม 

15 

5 วิทยาลยันว ัตกรรมสื่อสาร 
สงัคม 

12) หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาส ่ือและ 
นวัตกรรมสือ่สาร 

10 

13) หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาการ 
ออกแบบเพือ่ธุรกิจ 

10 

6 คณะมนุษยศาสตร ์ 14) หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบั ณฑ ิต สาขาวิ ชา 
ภาษาอังกฤษ 

       10 

15) หลกัสตูรศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาสารสนเทศศึกษา      15 

16) หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบั ณฑ ิต สาขาวิ ชาภาษาศาสตร ์       4 

7 คณะเภสชัศาสตร ์ 17) หลกัส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิทยาการเภสชัภัณฑ ์ 10 

8 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 18) หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและ
เอเชีย 

5 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 19) หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 5 

20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 

21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 
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10 คณะบร ิหารธ ุรก ิจเพื่อ 
สงัคม 

22) หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
วิชาเอกการตลาด 
วิชาเอกการจดัการ 
 

 

 

5 

11 คณะกายภาพบ าบดั 23) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั 2 

13 วิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์

24) หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ 

10 

25) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัตราสินค้า
สร้างสรรค์  

10 

 รวม 198 
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ส่วนที่ 1  

รายละเอียดการรับสมัครเข้าโครงการ 4+1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ 

B1) 

1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง C+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง C+ ขึ้นไป 

สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต 

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET 

คือ B1) 

1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชา วศอ 304 การวิจัยการด าเนินการ หรือ วศอ 305 การวางแผนและการควบคุมการผลิต C+ 

และรายวิชาวศอ 352 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชา

ได้ 6 หน่วยกิต 

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (GPA. 2.75และคะแนน SWU-SET คือ 

B1) 

1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชา วศล 304 การวิจัยการด าเนินการ หรือ วศล 305 การวางแผนและการควบคุมการผลิต C+ 

และรายวิชา วศล 306 การจ าลองแบบโซ่อุปทาน หรือ วศล 307 การด าเนินงานและกลยุทธ์โซ่อุปทาน C+ 

หรือและ วศล 303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์ C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 

หน่วยกิต 

-เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา  2562 ระดับหลักสูตร 

คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 

เบอร์โทร 087-5636464 

อีเมล   suwimonh@g.swu.ac.th 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (จ านวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

 

-    คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 2. ต้องผ่านการเรียนรายวิชา PY211 PY221 PY312 PY341 PY342 PY351 และ PY352 และได้ผล

การเรียนเฉลี่ยรายวิชาดังกล่าวไม่ต่ ากว่า 3.0 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง, ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิริ, ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 18578 , 099-6542941 

อีเมล   samuk@g.swu.ac.th 
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3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (จ านวน 2 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 

-   คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 

เบอร์โทร 085-0183131 

อีเมล   sujittras@g.swu.ac.th 
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4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (จ านวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/ สาขาวิชาเคมี 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/ สาขาวิชาเคมี 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562  (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. ปณิธาน วนากมล 

เบอร์โทร 0816291331 

อีเมล   panitan@g.swu.ac.th 
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5.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (นอกเวลาราชการ 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/เคมี/คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/เคมี/คณิตศาสตร์ 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/เคมี/คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์/เคมี/คณิตศาสตร์ 

 2. ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) สาขา

วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 -ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (หลักสูตร 4ปี) และใบแสดงผลการเรียน7 เทอม (หลักสูตร 5 ปี) 

 -ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 -ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 

 -ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 -หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน 

 -แนวทางการวิจัยและอธิบายแนวทางการวิจัยโดยย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.จรรยา ดาสา 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 11341 

อีเมล   dahsahc@gmail.com 
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6.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (จ านวน 5 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 7 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 4 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อ.ดร. ญานิน กองทิพย์ 

เบอร์โทร 0945596962   ,0851609330 

อีเมล   rungfa@g.swu.ac.th , yanin@g.swu.ac.th 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

7.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

  เป็นนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 4 

   

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (หลักสูตร 4 ปี) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ/สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรนิสิต 

 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจ านวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์

ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)  

 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

เบอร์โทร 0835409799 

อีเมล   thasukbsri@gmail.com 
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คณะสังคมศาสตร์ 

8.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (จ านวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

  เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 15566, 089-663-8395 

อีเมล   sdabphet@g.swu.ac.th 
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9.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ )ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คือ GPA 2. 75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ปรีชญาน์ นักฟ้อน 

เบอร์โทร 0815524153 

อีเมล   bppreechaya@outlook.com 
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10.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

  เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 เรียงความโดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษในหัวข้อ “งานวิจัยที่สนใจ” 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 15540 , 081-938-7174 

อีเมล   satha13@hotmail.com 
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11.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (จ านวน 15 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ รับนิสิตไม่จ ากัดสาขาวิชา 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ )ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คือ GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตไม่จ ากัดสาขาวิชา 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 

เบอร์โทร 0863769716 

อีเมล              tannikarn@hotmail.com 
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

12.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม 

    2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล 

    3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม/สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล/

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) 1 ฉบับ โดยปิดผนึกกลับถึงฝ่าย

วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคร 

 โครงร่างหัวข้อส าหรับการท าปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (Proposal) ) ประกอบการสมัครและ

น าเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. เสาวลักษณ์ พันธะบุตร 

เบอร์โทร 081-355-9355 

อีเมล   saowaluck@g.swu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

13.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบธุรกิจ (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม 

    2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล 

    3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม/สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล/

 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) 1 ฉบับ โดยปิดผนึกกลับถึงฝ่าย

วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคร 

 โครงร่างหัวข้อส าหรับการท าปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (Proposal) ) ประกอบการสมัครและ

น าเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. เสาวลักษณ์ พันธะบุตร 

เบอร์โทร 0813559355 

อีเมล   saowaluck@g.swu.ac.th 
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คณะมนุษยศาสตร์ 

14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    2) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1 กรณีหลักสูตร 4 ปี) และ 7 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 4 

เทอม 1 กรณีหลักสูตร 5 ปี) 

 ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 

เบอร์โทร 0870836200 

อีเมล   supapoy@yahoo.com 
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15.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (จ านวน 15 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

             2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 2. สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษบังคับไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และแต่ละรายวิชาได้เกรดไม่ต่ ากว่า B 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 3. ใบรับรองความประพฤติและการเรียน จ านวน 2 ฉบับ จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ 

เบอร์โทร 0865337418 ,026495000 ต่อ 16513 

อีเมล   walta@g.swu.ac.th 
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16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (จ านวน 4 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 

 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ ที่เรียนวิชาโทด้านภาษาศาสตร์ 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย 

เบอร์โทร 094-926-5649 

อีเมล   nuntanaw@g.swu.ac.th 
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คณะเภสัชศาสตร์ 

17.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  เภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

- คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1.เป็นนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

 2.เป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 5 GPA 

สะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 

 3.สามารถเทียบโอนรายวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ได้ไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 9 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 5 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 3.แบบขอเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา  2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.วีรศักดิ์ สามี 

เบอร์โทร 037-395094-5 ต่อ 21626 

อีเมลล์   weerasak@g.swu.ac.th 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

20.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย (จ านวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 4 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร. รุจี ศรีสมบัติ 

เบอร์โทร 081-4204688 

อีเมล   rujee_jee@hotmail.com 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (จ านวน 5 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ก าพล วรดิษฐ์ 

เบอร์โทร 089-6911261 

อีเมล   kampol@swu.ac.th 
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20.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (จ านวน 5 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ,ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน  

เบอร์โทร 081-2968748, 089-7659091 

อีเมล   PRAKPUM@g.swu.ac.th , sommas@g.swu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

21.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (จ านวน10 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเกษตร 

วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมส ารวจ หรือ

เทียบเท่า 

 

-เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม 

 3.แผนการท าวิจัย (Study plan) 

 

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร)   

คือ  ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 

เบอร์โทร 086-448-4488 

อีเมล   panuwatj@g.swu.ac.th 
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คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

22. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ (จ านวน 5 คน) 

  รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ บริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชา 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรคือ บริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชา 

 2. การขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน 

วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าสัญลักษณ์ B หรือค่าคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า 

 

-  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร)   

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) 

คือ  อาจารย์ ดร.ณัฐยา  ประดิษฐสุวรรณ 

เบอร์โทร 090-9705879 

อีเมลล์   pnattaya@gmail.com 

 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ) 

คือ  อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  อาชารุ่งโรจน์ 

เบอร์โทร 086-6009664 

อีเมลล์   apaiboon@hotmail.com 
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คณะกายภาพบ าบัด 

23.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (จ านวน 2 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา (วิชาเอกการจัดการ) 

คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข 

เบอร์โทร 086-6661731 

อีเมล   rumpa@g.swu.ac.th 
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

24.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (จ านวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ   

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

 

-  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

 2.แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio) 

 3. สัมภาษณ์วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และฐานคิด 

  

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

  1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร.กรกลด ค าสุข 

เบอร์โทร 096-7959236 

อีเมล   koraklod@g.swu.ac.th 
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25.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดตราสินค้าสร้างสรรค์ 

 รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ   

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

 

-   คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

 (1)สัมภาษณ์วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และฐานคิด 

 (2)Statement of purpose 

 (3)แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio) (ถ้ามี) 

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน 

เบอร์โทร 083-2566641 

อีเมล   porngarm@g.swu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 

แผนการเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 4+1 
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คณะเศรษฐศาสตร ์

1.หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจดัการ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต รับ จ านวนแผน ข จ านวน  10 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

ศฐ512 และ ศฐ513  

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ศฐ511 (3 นก)     ศฐ521   (2 นก)      ศฐ531 (3 นก)      ศฐ532 (3 นก) 

ศฐ533 (1 นก)    วิชาเลือก 12 นก     สารนิพนธ ์6 นก 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 ศฐ511 (3 นก)  
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - สารนิพนธ์ 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่  1/1 ศฐ511 (3 นก)  ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก) + วชิาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ศฐ521 (2 นก)  ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก สารนิพนธ์ 6 นก 
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หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจดัการ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

ศฐ532  วชิาเลือก (ศฐ631) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ศฐ511 (3 นก)    ศฐ512 (3 นก)       ศฐ513 (3 นก)      ศฐ521 (2 นก)     

ศฐ531 (3 นก)    ศฐ533 (1 นก)      วิชาเลือก 6 นก    วิชาเลือก 3 นก   สารนิพนธ ์6 นก 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 ศฐ511 (3 นก)   ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2  สารนิพนธ ์6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ศฐ511 (3 นก) ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก)  วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก สารนิพนธ์ 6 นก 
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หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจดัการ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

ศฐ532  วชิาเลือก (ศฐ633 หรือ ศฐ635) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ศฐ511 (3 นก)   ศฐ512 (3 นก)   ศฐ513 (3 นก)   ศฐ521 (2 นก)  

ศฐ531 (3 นก)   ศฐ533 (1 นก)   วชิาเลือก 6 นก   วิชาเลือก 3 นก  สารนิพนธ ์6 นก 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 ศฐ511 (3 นก)   ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - สารนิพนธ์ 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ศฐ511 (3 นก) ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก)  วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก สารนิพนธ์ 6 นก 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  รับจ านวน 5 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

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

 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ฟส602 (3 นก)     ฟส614 (3นก)   ฟส632 (3 นก)   ฟส651 (3นก)  ฟส621 (3นก)  

วิชาเลือก 3 นก.  ฟส695 (1 นก)  ฟส601 (2 นก)   วชิาเลือก 3 นก. 

        3.   การลงทะเบียนเรียนเพิม่ของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 ฟส602 (3 นก)  ฟส614 (3นก)  ฟส632 (3 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 ฟส651 (3นก)  ฟส621 (3นก) + วชิาเลือก 3 นก. 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ฟส695 (1 นก)  ฟส601 (2 นก) + วชิาเลือก 3 นก. 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

       4.   การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ฟส602  (3 นก)  ฟส614 (3นก)  ฟส632 (3 นก) ฟส695 (1 นก)  

ฟส601 (2 นก) + วิชาเลือก 3 นก. 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ฟส651 (3นก)  ฟส621 (3นก) + วชิาเลือก 3 นก. 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รับจ านวน 2 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

คม 573  + วิชาเลือก จ านวน 2 นก 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต    วิชาเลือก 4 นก. คม670 (1 นก)    วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต  วิชาเลือก 4 นก. 

คม660 (1 นก)             วชิาเลือก 2 นก.  คม662 (1 นก) 

     3.  การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต + วิชาเลือก 4 นก. 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 คม670 (1 นก) + วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต + วิชา

เลือก 4 นก. 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 คม660 (1 นก) + วิชาเลือก 2 นก. 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 คม662 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

     4.  การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 คม660 (1 นก) + วิชาเลือก 6 นก. + วิชาบังคับ 6 

นก. + คม573  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 คม670 (1 นก) คม 662 (1 นก) + วิชาเลือก 6 นก 

+ วิชาบังคับ 3 นก. 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์/ สาขาวิชาเคมี รับจ านวน 5 คน 

 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

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

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วส501 (3 นก)       วส502 (3 นก)      วส591 (2 นก)     วศ592 (1 นก)     วส503 (2 นก)    

 วชิาเลือก 6 นก    วส504 (2 นก)      วส593 (1 นก)      วชิาเลือก 6 นก 

        3..  การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 วส501 (3 นก)  วส502 (3 นก)  วส591 (2 นก)  วศ592 (1 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 วส503 (2 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วส504 (2 นก) วส593 (1 นก) + วชิาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

        

        4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วส501 (3 นก) วส502 (3 นก) วส591 (2 นก)  วศ592 (1 นก)  

วส503 (2 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วส503 (2 นก) วส593 (1 นก) + วชิาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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5.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์  

และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์ รับจ านวน 10 คน (นอกเวลาราชการ) 

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

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

รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วษ651 (3 นก)    วษ655 (1 นก)    วษ652 (2 นก)     วษ661 (3 นก)    วิชาเลือก 2 นก  

วิชาเลือก 6 นก    วษ511 (2 นก)    วษ653 (2 นก)     วษ656 (1 นก)    วษ512 (2 นก) 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา -ชั้นปี  รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1  (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/1  (กศ.บ.) 

วษ651 (3 นก) วษ655 (1 นก) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/2  (กศ.บ.) 

วษ652 (2 นก) วษ661 (3 นก)+ วิชาเลือก 2 นก 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/3  (กศ.บ.) 

วิชาเลือก 6 นก 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วษ511 (2 นก) วษ653 (2 นก) วษ656 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วษ512 (2 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน )Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วษ511 (2 นก) วษ653 (2 นก) วษ656 (1 นก)      

วษ651 (3 นก)  วษ655 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วษ512 (2 นก) วษ652 (2 นก) วษ661 (3 นก)+ วิชา

เลือก 2 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก 
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6.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับจ านวน 5 คน 

1.รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

คษ551 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2(1-2-3) ถ้าผ่าน

การเรียนรายวิชา คษ 452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา      4(3-2-7) แล้ว 

2.รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน ก 

1.) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 

 พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                3(2-2-5) 

 พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                       3(2-2-5) 

 2.) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 

 คษ511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์         3(2-2-5) 

 คษ512 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์          3(2-2-5) 

 คณ510 คณิตวิเคราะห์ส าหรับครู                              3(2-2-5) 

 คณ520 พีชคณิตส าหรับครู                                     3(2-2-5) 

 คณ530 เรขาคณิตส าหรับครู                                   3(2-2-5) 

 3.) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

 4.) ปริญญานิพนธ์ 

 ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                 12หน่วยกิต 

     

 3  .การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

          แผน ก 

ระดับการศึกษา -ชั้นปี  รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  

คษ511 หลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์        3(2-2-5)        
คณ510 คณิตวิเคราะห์ส าหรับครู                     3(2-2-5) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
คษ512การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
คณ520 พีชคณิตส าหรับครู                            3(2-2-5) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา (3 หน่วยกิต) 
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พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา        3(2-2-5) 
วิชาบังคับ (3 หน่วยกิต)  
คณ530 เรขาคณิตส าหรับครู                           3(2-2-5) 
วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 
ปริญญานิพนธ์ 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท           3 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา               3(2-2-5) 
ปริญญานิพนธ์ 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท            9หน่วยกิต 

 

4  การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา (3 หน่วยกิต) 

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา       3(2-2-5) 
วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต) 
คษ511หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
คณ510 คณิตวิเคราะห์ส าหรับครู                     3(2-2-5) 
คณ530 เรขาคณิตส าหรับครู                           3(2-2-5) 
วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 
ปริญญานิพนธ์ (3 หน่วยกิต) 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท           3 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา (3 หน่วยกิต) 
พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา             3(2-2-5) 
วิชาบังคับ (6 หน่วยกิต) 
คษ512 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
คณ520 พีชคณิตส าหรับครู                              3(2-2-5) 
ปริญญานิพนธ์ (9 หน่วยกิต) 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท           9 หน่วยกิต 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมือง และปริญญาตรีทุกสาขา 

 

1.รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

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

2.รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วป501 (3 นก)    วป541 (3 นก)    วป521 (3 นก)     วป502 (3 นก)    วป511 (3 นก)  

 วิชาเลือก 3 นก  วิชาเลือก 3 นก    วป803 (3 นก) 

3การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วป501 (3 นก) วป541 (3 นก) วป521 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วป502 (3 นก) วป511 (3 นก)+ วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาเลือก 3 นก  วป803 (3 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

4.ลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วป501 (3 นก) วป541 (3 นก) วป521 (3 นก) วิชา

เลือก 3 นก  วป803 (3 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วป502 (3 นก) วป511 (3 นก)+ วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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คณะสังคมศาสตร์ 

8.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (รับจ านวน 5 คน) 

 

1.รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

ปศ 502  การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์   3(2-2-5)   

ปศ 511  ไทยในบริบทสังคมโลก     3(3-0-6)      

ปศ 512  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย   3(3-0-6)      

ปศ 513  ประวัติศาสตร์การเมืองไทย    3(3-0-6)      

 2 รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ปศ 501  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 

ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์     3(1-4-4) 

ปศ 504  ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(2-2-5) 

ปศ 505  การศึกษาอิสระ      3(0-6-3) 

 3 การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ   

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์                      3(2-2-5)  
ปศ 504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  3(2-2-5)   

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 ปศ 503   สัมมนาประวัติศาสตร์                                  3(1-4-4) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ปศ 505  การศึกษาอิสระ                                          3(0-6-3) 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                       6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                       6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์                       3(2-2-5) 

ปศ 504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(2-2-5)   
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลก                                    3(3-0-6)   

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ปศ502 การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์                      3(2-2-5)   
ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์                                    3(1-4-4) 
ปศ 512  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย                 3(3-0-6)    
ปศ 513  ประวัติศาสตร์การเมืองไทย                              3(3-0-6)     
ปศ 505  การศึกษาอิสระ                                            3(0-6-3) 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                        6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                        6 หน่วยกิต 
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9.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการ

สาธารณะ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  นอกเวลาราชการ รับจ านวน 10คน  

 

1.รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

รศ501   รศ512 

 

2.รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

รศ502 รศ503  รศ504  

รศ505 รศ506  

 

3.การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ข 

ระดับการศึกษา- ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4/1  รป503 (3 นก) รป504   (3 นก) 
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4/2  รป505 (3 นก) รป506 (3 นก) รป516 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4/3   
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1/1  รป502 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1/2  - 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1/3  - 

 

4.การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน )Transcript) ฯ 

แผน ข 

ระดับการศึกษา- ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1/1  รป503  (3 นก)   ป504 (3 นก)  รป501 (3 นก)  รป502 (3 

นก) +  วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1/2  รป 505 (3 นก)  รป 506 (3 นก)  รป 516  (3 นก) รป 512  

(3 นก ) 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1/3   
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10.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ 

       นอกเวลาราชการ รับจ านวน 10 คน 

 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ  

ยกเว้นในรูปแบบการลดจ านวนชั่วโมง (28 ชั่วโมงในแต่ละรายวิชา)  ถ้านิสิตลงเรียนในรายวิชาที่ภาค

ก าหนดไว้และได้ผลการเรียนตามท่ีก าหนด 

1. GE 511 Nature of Geospatial Data        

2. GE 513 Physical System and Human Interaction      
3. GE 522 Advanced Remote Sensing        
 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. GE 521 Advanced Geographic Information System and Global Positioning System 
2. GE 551 Seminar in  Geoinformatics        
3. GRT 691 Master’s Thesis         
 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 GE511 Nature of Geospatial Data   

GE513 Physical System and Human Interaction  
GE521 Advanced Geographic Information System 
and Global Positioning System  
GE522 Advanced Remote Sensing  

ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 GE512 Research Methodology and Development of 

Geography and Geoinformatics Thought  
+ วชิาเลือก 3 วิชา 

ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 GE551 Seminar in Geoinformatics  

GRT 691 Master’s Thesis 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 GRT 691 Master’s Thesis 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน )Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 GE511 Nature of Geospatial Data  

GE513 Physical System and Human 
Interaction  
GE521 Advanced Geographic Information 
System and Global Positioning System  
GE522 Advanced Remote Sensing  

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 GE512 Research Methodology and Development of 

Geography and Geoinformatics Thought 

GE551 Seminar in Geoinformatics  
+ วชิาเลือก 3 วิชา  

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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11.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขาวิชา รับแผน ก2 และ ข จ านวน 15 คน 

1.รายวิชที่ได้รับการยกเว้น 

แผน ก2 จส511 (3 หน่วยกิต) และวิชาเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 

แผน ข  จส511 (3 หน่วยกิต) และวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน ก2 จส512 (3 หน่วยกิต) จส513 (3 หน่วยกิต) จส514 (3 หน่วยกิต) จส515 (3 หน่วยกิต) 

           จส516 (3 หน่วยกิต) ปพท691(12 หน่วยกิต) และวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

แผน ข  จส512 (3 หน่วยกิต) จส513(3 หน่วยกิต) จส514 (3 หน่วยกิต) จส515(3 หน่วยกิต) 

           จส516 (3 หน่วยกิต) สพท681 (6 หน่วยกิต) และวอชาเลือก 6 หน่วยกิต 

3.การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ   

แผน ก2 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/1 จส512(3 หน่วยกิต) จส513(3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 หน่วย

กิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/2 จส514(3 หน่วยกิต) จส515(3 หน่วยกิต) จส516(3 หน่วยกิต)   
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/3  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 ปพท691 (6 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 ปพท691 (6 หน่วยกิต) 
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แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/1 จส512(3 หน่วยกิต) จส513(3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 หน่วย

กิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/2 จส514(3 หน่วยกิต) จส515(3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 หน่วย

กิต   
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/3  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 จส516 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 สพท681 (6 หน่วยกิต) 

 

4.การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

แผน ก2 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1 จส 511 (3 หน่วยกิต) จส512(3 หน่วยกิต) จส513 (3 หน่วย

กิต) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 จส514 (3 หน่วยกิต) จส515 (3 หน่วยกิต) จส516(3 หน่วย

กิต) ปพท691 (6 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 ปพท691 (6 หน่วยกิต) 

 

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1 จส 511 (3 หน่วยกิต) จส512(3 หน่วยกิต) จส513 (3 หน่วย

กิต) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 จส514 (3 หน่วยกิต) จส515 (3 หน่วยกิต) จส516(3 หน่วย

กิต)วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 สพท681 (6 หน่วยกิต) 
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

    12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม  

                                         2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล  

                                         3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร  

รับจ านวน 10 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

 - 

     2.  รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

สนส501   สนส502   สนส503  สนส512  สนส524    สนส532   สนส541    สนส552   สนส561   สนส611 

สนส622  สนส543  สนส631   ปพท691  สนส563     สนส6501 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร                     3(2-2-5)                                        
สนส502 ปรัชญาแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร                               
                                                                        3(3-0-6) 
สนส503 แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4)                               

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 

กลุ่มวิชาสื่อสารสุขภาพ    
สนส503 แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4)                                 
สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                 3(1-4-4)                                      
สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพขั้นสูง          3(2-2-5)                              
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4)                                     
สนส532  ปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                  3(1-4-4)                                        
สนส541  ภาพยนตร์ไทยศึกษาและการพัฒนา          3(2-2-5)                                      
 
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม         3(1-4-4)                               
สนส552  กลยุทธ์สื่อและการจัดการการสื่อสาร           3(2-2-5)                            
สนส561  กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ                                                                  3(2-2-5) 
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ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 กลุ่มวิชาสื่อสารสุขภาพ 
สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ                              3(1-4-4)                                                  
สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ          3(1-4-4)   
                        
            
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส543 เทคนิคการเล่าเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล                                                              3(1-4-4) 
สนส631 สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                    3(1-4-4)                                            
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                      3 หน่วยกิต                           
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส563 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ                     3(2-2-5) 
สนส651 สัมมนาการสื่อสารร่วมสมัย                    3(1-4-4)                                     

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 -                      
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร                     3(2-2-5) 

สนส502 ปรัชญาแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร                                                    
                                                                        3(3-0-6) 
สนส503 แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม              3(1-4-4) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 กลุ่มวิชาสื่อสารสุขภาพ    
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4) 
สนส512  สื่อบูรณาการเพื่อการสื่อสารสุขภาพ                 3(1-4-4) 
สนส524  การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพขั้นสูง           3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4) 
สนส532  ปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล          3(1-4-4) 
สนส541  ภาพยนตร์ไทยศึกษาและการพัฒนา          3(2-2-5) 
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม         3(1-4-4) 
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สนส552 กลยุทธ์สื่อและการจัดการการสื่อสาร               3(2-2-5) 
สนส561 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ                                                                  3(2-2-5) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 กลุ่มวิชาสื่อสารสุขภาพ 

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 
สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ         3(1-4-4) 
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส543 เทคนิคการเล่าเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล                                                              3(1-4-4) 
สนส631 สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                  3(1-4-4) 
 
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส563 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ                    3(2-2-5) 
สนส651 สัมมนาการสื่อสารร่วมสมัย                   3(1-4-4) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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  13.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเพื่อธุรกิจ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม  

                                               2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล  

                                               3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร  

                                              รับจ านวน 10 คน 

 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

      - 

     2.  รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

         อธ 501  อธ 511  อธ 522  อธ512     อธ513    อธ521    อธ502   อธ514   อธ531     

     3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 อธ 501 วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ                       3(2-2-5) 

อธ 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ  3(2-2-5) 
อธ 522 แนวคิดเชิงธุรกิจ                                            3(3-0-6) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 อธ512    อัตลักษณ์ไทยและการออกแบบเพื่อธุรกิจ            3(2-2-5) 
อธ513   ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                       3(1-4-4) 
อธ521   สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภค                               3(1-4-4) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 อธ502   สัมมนาวิจัยและพัฒนาในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ    3(1-4-4) 

อธ514   สัมมนาปฏิบัติการด้านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ        3(1-4-4) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 อธ531    ปฏิบัติการออกแบบเพื่อธุรกิจ                      3(1-4-4) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 อธ 150  วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ                         3)2-2-5(  

อธ 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3)2-2-5(  
อธ 522 แนวคิดเชิงธุรกิจ                                         3(3-0-6) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 อธ512   อัตลักษณ์ไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ           3(2-2-5) 
อธ513   ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                      3(1-4-4) 
อธ521   สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภค                              3(1-4-4) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 2/1 อธ502   สัมมนาวิจัยและพัฒนาในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ     3(1-4-4) 

อธ514   สัมมนาปฏิบัติการด้านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ        3(1-4-4) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 2/2 อธ531   ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                      3(1-4-4( 
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คณะมนุษยศาสตร์ 

14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษ/ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ รับจ านวน 10 คน 

 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

วิชาเลือก 9 นก (รายวิชาทางการสอน  เทียบเป็น อก 541 ระเบียบวิธีการสอน   รายวิชาทาง

วรรณคดี  เทียบเป็น อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี  รายวิชาทางภาษา เทียบเป็น อก 603  

การศึกษาอิสระ) 

2.  รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

อก511 (3 นก)   อก501 (3 นก)  วิชาเลือก 6 นก  อก602 (3 นก)  วิชาเลือก 6 นก 

      3.    การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 อก511 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 อก501 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 อก602 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  

 

  4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 อก511 (3 นก)  อก602 (3 นก) + วิชาเลือก  9 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 อก501 (3 นก) + วิชาเลือก 12 นก   
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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15.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ  แผน ข รับจ านวน 15 คน 

1.รายวิชาทีไ่ด้รับการยกเว้นฯ 

วิชาบังคับเลือก (เฉพาะ ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) 

สศ601 หลักบริหารส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 3 นก 

สศ622 การพัฒนาเว็บส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 3 นก  

2.รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิชาบังคับ 

สศ501 สารสนเทศกับสังคมความรู้ 3 นก 

สศ521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3 นก 

สศ531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 3 นก 

สศ631 สัมมนาห้องสมุดดิจิทัล 3 นก 

สพท681 สารนิพนธ์ 6 นก 

วิชาเลือก (เลือกเพ่ิมเติมอีก 12 หน่วยกิต หรือ 4 รายวิชา) 

สศ 502 กลยุทธ์บริการสารสนเทศ 3 นก 

สศ503 การจัดการแหล่งสารสนเทศ 3 นก 

สศ511 การค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ 3 นก 

สศ512 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 3 นก 

สศ611 การจัดการความรู้ 3 นก 

สศ612 การจัดการสารสนเทศส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 นก 

สศ613 ประเด็นเฉพาะทางสารสนเทศศึกษา 3 นก 

สศ621 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับระบบห้องสมุด 3 นก 

สศ623 เทคนิคการแสดงข้อมูลส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 3 นก 

สศ623 การศึกษาอิสระ 3 นก 
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3.การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 สศ501 (3 นก),  สศ521 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 สศ531 (3 นก),  สศ601 (3 นก),  สศ622 (3 

นก),  วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3  -  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 สศ631 (3 นก),  วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  - 

 

 

4.การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 สศ501 (3 นก),  สศ521 (3 นก)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 สศ531 (3 นก),  สศ601 (3 นก),  สศ622 (3 

นก),  วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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16.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ ที่เรียนวิชาโทด้านภาษาศาสตร์ 

นอกเวลาราชการ  แผน ก รับจ านวน 4 คน 

1.รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ฯ 5 รายวิชาได้แก่  

   1. LI512  วากยสัมพันธ์และการวิเคราะห์ไวยากรณ์ 

   2. LI513  อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์ความหมาย  

   3. LI532  ภาษาศาสตร์สังคม 

   4. LI533  การรับรู้ภาษาท่ีสอง  

   5. LI534 วิธีสอนภาษาท่ีสองในศตวรรษที่ 21ทั้งนี้ข้ึนกับจ านวนรายวิชาในหมวดวิชาโทที่นิสิตได้ลงทะเบียน

เรียนไว้และได้ค่าคะแนนไม่ต่ ากว่า B 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

     1. LI511  สัทวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง 

     2. LI541 การวิจัยด้านภาษาศาสตร์   

     3. LI642  สัมมนาภาษาศาสตร์ 

3.การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 LI512 (3 นก) LI513 (3 นก) LI521 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 LI511 (3 นก) LI541 (3 นก) LI532 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 LI533 (3 นก) LI542 (3 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)    

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 LI512 (3 นก) LI513 (3 นก) LI521 (3 นก)  

LI533 (3 นก) LI542 (3 นก)3 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 LI511 (3 นก)      LI541 (3 นก)    LI532 (3 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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คณะเภสัชศาสตร ์

17.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จ านวนรับแผน ก 10 คน 

 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

หมวดวิชาบังคับ (เทียบโอน) 

ภภม 711การค้นหายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(2-3-4) 

ภภม 712  การพัฒนาต ารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1  3(2-3-4)  

ภภม 713  การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์  3(2-3-4) 

หมวดวิชาเลือก (เลือกเทียบโอนได้อิสระ)* 
ภทภ 724  การพัฒนาต ารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2   3(2-3-4)                                                     

ภทภ 725 เทคโนโลยีเครื่องส าอาง  3(2-3-4)                                                                               

ภภค 783การค้นหาและออกแบบยา  3(2-3-4)                                                                             

ภภค 784 การประยุกต์สเปคโตรสโคปีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์  3(2-3-4)                                                

ภภว 792เทคโนโลยีการประเมินและพัฒนาคุณภาพสมุนไพร  3(2-3-4)    

ภภว 795การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(2-2-5) 
 

2.รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 

ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2(2-0-4) 

ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1(0-3-0) 

ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 3(0-6-3) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเลือก (เลือกได้อิสระ)* 

ภทภ 722 การพัฒนาต ารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง 3(2-3-4) 

ภทภ 723 ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ 3(3-0-6) 

ภทภ 726 การทดสอบในเซลล์เพ่ือค้นหายาใหม่ 3(2-3-4) 

ภภค 781 ชีวสมมูลและการวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์ 3(2-3-4) 

ภภค 782 น้ ามันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้หอม 3(2-3-4) 

ภภค 785 การประยุกต์โครมาโทกราฟีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3(2-3-4) 

ภภค 786 การควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ 3(2-3-4) 

ภภว 791 พฤกษเคมี 3(2-3-4) 

ภภว 793 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 

ภภว 794 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 

*หมวดวิชาเลือก เลือกลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (สามารถเลือกจากรายชื่อรายวิชาที่เทียบโอนได้

หรือลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา) 

 

3.การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 6/1 ภภม 711 การค้นหายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (เทียบโอน)         3(2-3-4) 

ภภม 712 การพัฒนาต ารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 (เทียบโอน) 3(2-3-4) 
รวม                                                                        6 หนว่ยกิต 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 6/2 ภภม 713 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์  (เทียบโอน)               3(2-3-4( 
วิชาเลือก (เทียบโอน)                                                    3 หนว่ยกิต 
รวม                                                                         6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 6/3 ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์                      3(0-6-3)
วิชาเลือก )เทียบโอนหรือลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา )                  3 หน่วยกิต 
รวม                                                                         6 หน่วยกิต 



61 
 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 
1/1 

ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์        2(2-0-4) 
ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์                                1(0-3-0) 
วิชาเลือก (เทียบโอนหรือลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา)                3 หนว่ยกิต 
รวม                                                                        6 หนว่ยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 
1/2 

- 

 

 

4.การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์     2(2-0-4) 

ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์                             1(0-3-0) 
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์                   3(0-6-3)            
ภภม 711 การค้นหายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                    3(2-3-4) 
ภภม 712 การพัฒนาต ารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1            3(2-3-4) 
วิชาเลือก                                                              6 หน่วยกิต 
รวม                                                                  18 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ภภม 713 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์                         3(2-3-4) 
วิชาเลือก                                                              3 หน่วยกิต 
รวม                                                                    6 หน่วยกิต 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

18.หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชามานุษยดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา รับจ านวน 5 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

ดศอ 511 ดศอ513 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ดศอ512 ดศอ514 ดศอ515 ดศอ521 วิชาเลือก 2 วิชา และ ปพท691 (ปริญญานิพนธ์) 

     3.   การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/1 ศษ591 (6 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/2 ศษ592 (6 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ดศอ512 (3 หน่วยกิต) วิชาเลือก (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ดศอ514 (3 หน่วยกิต) ดศอ515 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 2/1 ดศอ521 (3 หน่วยกิต) วิชาเลือก (3 หน่วยกิต) 

ปพท691(ปริญญานิพนธ์) (6 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 2/2 ปพท691(ปริญญานิพนธ์) (6 หน่วยกิต) 

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ดศอ511 (3 หน่วยกิต) ดศอ512(3 หน่วยกิต)              

วิชาเลือก (3 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ดศอ513(3 หน่วยกิต) ดศอ514 (3 หน่วยกิต) ดศอ
515(3 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 2/1 ดศอ 521(3 หน่วยกิต) วิชาเลือก (3 หน่วยกิต) ปพท
691(ปริญญานิพนธ์) (6 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 2/2 691(ปริญญานิพนธ์) (6 หน่วยกิต) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รับจ านวน 5 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

วศฟ500 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-6) 

วศฟ501 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  1(0-3-6) 

วศฟ504 การประมวลผลสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง  3(3-0-6) 

วศฟ551 การจดจ ารูปแบบ     3(3-0-6) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วศฟ502 พีชคณิตเชิงเส้น                        3(3-0-6) 

วศฟ503 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขประยกต์     3(3-0-6) 

วิชาเลือก                                         12 หน่วยกิต 

 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วศฟ502 พีชคณิตเชิงเส้น                        3(3-0-6) 

วศฟ503 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขประยกต์     3(3-0-6) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วิชาเลือก                                        6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาเลือก                                        6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียนฯ Transcript 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วศฟ500 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-6) 

วศฟ502 พีชคณิตเชิงเส้น                        3(3-0-6) 
วศฟ503 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขประยกต์     3(3-0-6) 
วศฟ504 การประมวลผลสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง 
                                             3(3-0-6) 
วิชาเลือก                                        6 หนว่ยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วศฟ501 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
                                             1(0-3-6) 
วศฟ551 การจดจ ารูปแบบ               3(3-0-6) 
วิชาเลือก                                        6 หนว่ยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล  รับ จ านวนแผน  ก  จ านวน 5 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

  วศก  501  สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

  วศก  504  วธิีไฟไนต์อิลิเมนต์ขั้นสูง 

  วศก XXX  รายวชิาหมวดวิชาเลือก. 

  วศก XXX  รายวชิาหมวดวิชาเลือก. 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วศก 500    วศก 502   ปพท 691  วิชาเลือก 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ก 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 วศก 500  ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล (3 นก) 

วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก. (3 นก) 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลอง

ทางวิศวกรรมเครื่องกล (3 นก) 
วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก. (3 นก) 

ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วศก 503 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมขัน้สูง (3 นก) 

วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก. (3 นก) 
วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก. (3 นก) 
ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท  (3 นก) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท (9 นก) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ก 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท  (3 นก) 

วศก 500  ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล  (3 นก) 
วศก  501  สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล    (1 นก) 
วศก 503 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมขัน้สูง    (3 นก)         
วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก (3 นก) 
วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก  (3 นก) 
วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก   (3 นก) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท (9 นก) 
วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล (3 นก) 
วศก  504  วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ขั้นสูง (3 นก) 
วศก  XXX  รายวิชาหมวดวชิาเลือก  (3 นก) 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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21. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมโยธา รับ จ านวนแผน ก จ านวน 10 คน 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

วศย 501, วศย 513, วศย 524, วศย 527, วศย 534, วศย 538, วศย 544, วศย 551, วศย 552 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

วศย 503   วศย 502   วศย 511   วศย 512   วศย 521   วศย 531   วศย 541   วศย 553    วศย 562   วศย 563        

วศย 514  วศย 522    วศย 531   วศย 563   วศย 532   วศย 542   วศย 554   วศย 564    วศย 518   วศย 523         

วศย 533  วศย 641    วศย 558   วศย 569   วชิาเลือก   ปริญญานิพนธ ์

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการ 

 

ระดับ
การศกึษา-ชัน้

ปี 

กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มวิชา

วิศวกรรมแหล่ง
น้ าและ

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมการ
จัดการก่อสร้าง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
โครงสรา้ง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ขนส่งและ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมธรณี

เทคนคิ 

กลุ่มวิชา
คอนกรตีและ
วัสดุวิศวกรรม 

ระดับปริญญา
ตรี-ปีที่ 4/1 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต (วศย 
503 วศย 502) 

 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต (วศย 
503 วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต (วศย 
503 วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต (วศย 
503 วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต (วศย 
503 วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต (วศย 
503 วศย 502) 
+ วิชาบังคับ 3 

หน่วย(วศย 
561) 

ระดับปริญญา
ตรี-ปีที่ 4/2 

วิชาบังคับ 6 
หน่วยกิต (วศย 
511 วศย 512) 

วิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต (วศย 

521) 

วิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต (วศย 

531) 

วิชาบังคับ 6 
หน่วยกิต (วศย 

541  
วศย 543) 

วิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต (วศย 

553) 

วิชาบังคับ 6 
หน่วยกิต (วศย 
562 วศย 563) 

ระดับปริญญา
ตรี-ปีที่ 4/3 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต  (วศย 
514) +วิชาเลือก 
1 หน่วย (วศย 

613) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต (วศย 
522) +วิชาเลือก 
1 หน่วย (วศย 

622) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต (วศย 
532) +วิชาเลือก 
1 หน่วย (วศย 

632) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต (วศย
542) +วิชา

เลือก 1 หน่วย 
(วศย643) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต (วศย 
554) +วิชา

เลือก 1 หน่วย 
(วศย 653) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต (วศย 
564) +วิชา

เลือก 1 หน่วย 
(วศย 661) 
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ระดับ
การศกึษา-ชัน้

ปี 

กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มวิชา

วิศวกรรมแหล่ง
น้ าและ

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมการ
จัดการก่อสร้าง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
โครงสรา้ง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ขนส่งและ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมธรณี

เทคนคิ 

กลุ่มวิชา
คอนกรตีและ
วัสดุวิศวกรรม 

ระดับปริญญา
โท-ชั้นปีที่ 1/1 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต 

(วศย 518) + 
ปริญญานิพนธ ์

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต(วศย 

523) +  
ปริญญานิพนธ ์

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต(วศย 

533)  +  
ปริญญานิพนธ ์

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต (วศย 

641) +  
ปริญญานิพนธ ์

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต(วศย 

558)  +  
ปริญญานิพนธ ์

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต(วศย 

569) +  
ปริญญานิพนธ ์

ระดับปริญญา
โท-ชั้นปีที่ 1/2 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 
ระดับปริญญา
โท-ชั้นปีที่ 1/3 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 
 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย503, วศย502) +วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย511, 

วศย 512) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 513 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 514) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 518)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วศย 613 (1 หน่วยกิต) 

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 521, 

วศย 522) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 524 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 523) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 527)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วศย 622 (1 หน่วยกิต) 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 531, 

วศย 532) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 534 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 533) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 527)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วศย 632 (1 หน่วยกิต) 

 

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศภูมิศาสตร ์

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 541, 

วศย 542) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 544 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 543) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 538)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วศย 643 (1 หน่วยกิต) 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนคิ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 551 

(3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 553, วศย 554) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 

558)  +  วศย 552 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วศย 653 (1 หน่วยกิต) 

 

กลุ่มวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 561, 

วศย 562) + วศย 501 (3 หน่วยกิต)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 563, วศย 564) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 

569)  
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 วศย 661 (1 หน่วยกิต) 
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คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
22. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด/การจดัการ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือบ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ธรุกิจระหว่างประเทศ และบัญชีบัณฑิต   

สาขาการตลาด รับจ านวน 10 คน และ สาขาวิชาการจัดการ รับจ านวน 10 คน 

 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) 

ปรับปรุง พ.ศ.  2560 
หลักสูตรปริญญาตรี  คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

หมวดวิชาแกน 
 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
 บธม632 

MBA632 
การจัดการการขาย 
Sales Management 

หมวดวิชาเอกเลือก (ในกรณีที่ปีการศึกษานั้นๆ เปิดสอนรายวิชาต่อไปนี้) 
 บธม503 

MBA503 
การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

 บธม534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 
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รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 
หมวดวิชาแกน 
 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 
 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
 บธม532 

MBA532 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม 631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

หมวดวิชาเอกเลือก 
 บธม671 

MBA671 
การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
สารนิพนธ ์
 สพท681 

GRI681 
สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ) 
แผน ข (ไม่มีภาคฤดูร้อน) 
ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม 501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
บธม 511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
 รวม 9(9-0-18) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม 571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม 532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 รวม 9(8-2-17) 

 

ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ  
บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธม 671 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6) 
สารนิพนธ์นิพนธ ์  
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3หน่วยกิต 
 รวม 6(6-0-12) 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก 
บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
สารนิพนธ์นิพนธ ์  
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 

 รวม 6(6-0-12) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา – ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 บธม 501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม 502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 
 

 บธม 511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม 521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม 532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม 551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 
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ระดับการศึกษา – ชั้นปี รายวิชา 
 บธม 631 

MBA631 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม 632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา  
 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 

 *หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษท่ีแสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM 651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 

 
20.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) 
  ปรับปรุง พ.ศ.  2560 

 
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

หมวดวิชาแกน 
 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

หมวดวิชาเอกเลือก )ในกรณีที่ปีการศึกษานั้นๆ เปิดสอนรายวิชาต่อไปนี้(  
 บธม503 

MBA503 
การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

 บธม534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 
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รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

หมวดวิชาแกน 
 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
 บธม532 

MBA532 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม 631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 
 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

หมวดวิชาเอกเลือก 
 บธม671 

MBA671 
การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
สารนิพนธ ์
 สพท681 

GRI681 
สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ) 

แผน ข (ไม่มีภาคฤดูร้อน) 

ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม 501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
บธม 511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
 รวม 12(12-0-24) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม 532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 

 

ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ  
บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

บธม 632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   
บธม 671 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6) 
 รวม 9(9-0-18) 

 
 



77 
 

ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก 
บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 

 

การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา – ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท -ชั้นปีที่ 1/1 บธม 501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม 502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม 511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม 521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม 532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม 551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 

 บธม 631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม 632 การจัดการการขาย 
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ระดับการศึกษา – ชั้นปี รายวิชา 
MBA632 Sales Management 

 บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 

 หมายเหตุุ รายวิชาสอบพิเศษท่ีแสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่   
 COM 651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 

 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) 

ปรับปรุง พ.ศ.  2560 
หลักสูตรปริญญาตรี คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

หมวดวิชาแกน 
 บธม511 

MBA511 
การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

หมวดวิชาเอกเลือก (ในกรณทีี่ปีการศึกษานั้นๆ เปิดสอนรายวิชาต่อไปนี้) 
 บธม503 

MBA503 
การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 
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รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

หมวดวิชาแกน 
 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

 บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
 บธม532 

MBA532 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม 631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 
 
 

หมวดวิชาเอกเลือก 
 บธม671 

MBA671 
การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
สารนิพนธ ์
 สพท681 

GRI681 
สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ) 
แผน ข (ไม่มีภาคฤดูร้อน) 
 

ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม 501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
 รวม 9(9-0-18) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม  502  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
บธม  571  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม 532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 รวม 9(8-2-17) 

ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ  
บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
บธม 632 การจัดการการขาย 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   
บธม 671 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6) 
 รวม 9(9-0-18) 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก 
บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

 

ระดับการศึกษา – ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 บธม 501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม 502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม 511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม 521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม 532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม 551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 

 บธม 631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 
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ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 

 บธม 632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
 บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษท่ีแสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 

       COM 651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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คณะกายภาพบ าบัด 

23. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  รับจ านวน  2 คน 

1.  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

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

       2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

     วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต   

   PTX501 จ านวน 2 หนว่ยกิต   

   PTX502 จ านวน 3 หนว่ยกิต   

   PTX503 จ านวน 4 หนว่ยกิต  PTX504 จ านวน 3 หน่วยกิต   

                ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หน่วยกิต   

     3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ก  

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 PTX501 จ านวน 2 หนว่ยกิต  PTX502 จ านวน 3 หนว่ยกิต 

วิชาเลือก จ านวน 3 หนว่ยกิต 
ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท จ านวน 3 หน่วยกิต   

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 PTX503 จ านวน 4 หนว่ยกิต  PTX504 จ านวน 3 หนว่ยกิต   
ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท จ านวน 3 หน่วยกิต   

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท จ านวน 6 หน่วยกิต   
แผน ข  

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 PTX501 จ านวน 2 หนว่ยกิต  PTX502 จ านวน 3 หนว่ยกิต 

วิชาเลือก จ านวน 3 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 PTX503 จ านวน 4 หนว่ยกิต  PTX504 จ านวน 3 หนว่ยกิต   

สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หน่วยกิต   
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หน่วยกิต   
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1. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ก2 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต 

วิชาเลือก จ านวน 9 หนว่ยกิต 
ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท จ านวน 3 หนว่ยกิต   

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาเลือก จ านวน 3 หนว่ยกิต 
ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท จ านวน 9 หนว่ยกิต   

 

 

แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต 

วิชาเลือก จ านวน 12 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หนว่ยกิต   
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

24. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (จ านวน10 คน) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

                                               ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบทัศนศิลป์ 

1.   รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น 

2.   รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

ศนอ 501   ศนอ 502    ศนอ 503   ศนอ 504   ศนอ 505   ปพท 691 

     3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (ศนอ 501+ศนอ 502) + วชิาเลือก 3 

หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (ศนอ 503+ศนอ 504) + วชิาเลือก 3 

หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตร-ีปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (ศนอ 505) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต +

หมวดปริญญานิพนธ ์(ปพท 691 ) 6 หนว่ยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 หมวดปริญญานิพนธ ์(ปพท 691) 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  

 

4.การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต (ศนอ501+ศนอ502+ศนอ505) 

+ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต +หมวดปริญญานิพนธ ์(ปพท691)  
6 หนว่ยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (ศนอ503+ศนอ 504)+ วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต +หมวดปริญญานิพนธ์ (ปพท691) 6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3  
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25.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดตราสินคเสร้างสรรค์ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ  

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ รับ จ านวนแผน  10 คน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

- 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

    วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต  หมวดปริญญานิพนธ์(ปพท691) 12 หน่วยกิต 

3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต+ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต(+ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต+ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต + หมวดปริญญา

นิพนธ์(ปพท691) 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 หมวดปริญญานิพนธ์(ปพท691) 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ   

ระดับการศึกษา-ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/1 วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต+ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต + หมวดปริญญา

นิพนธ์(ปพท691) 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต+ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต + หมวดปริญญา

นิพนธ์(ปพท691) 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 
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การท าปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
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ส่วนที่ 3  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและวิธีการจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

ส าหรับนิสิตโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) 

ล าดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

1 คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

195,000 48,750 48,750 48,750 48,750 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

    
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ 

140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

    4)  หลักสูตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

    
5) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา 

171,000 42,750 42,750 42,750 42,750 

    6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3 
สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

4 คณะสังคมศาสตร์ 
8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

124,000 31,000 31,000 31,000 31,000 



2 
 

ล าดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

    
9)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายและการจัดการสาธารณะ 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

    
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
ภูมิสารสนเทศ 

150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

    
11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทางสังคม 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

5 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
12) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและ
นวัตกรรมสื่อสาร 

220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

    
13) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

6 คณะมนุษยศาสตร์ 
14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

106,000 26,500 26,500 26,500 26,500 

  
  

  
  

15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 



3 
 

ล าดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 
17) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
18) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 

175,000 43,750 43,750 43,750 43,750 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    
20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    
21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

10 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 
22) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอก
การตลาดและวิชาเอกการจัดการ 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

11 คณะกายภาพบ าบัด 
23) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

12 
วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์
24) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบ 220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 



4 
 

ล าดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

    

25) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
ตราสินค้าสร้างสรรค์ 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
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