
แก้ไขคู่มือการขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนระดบับัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 

 

 
1. เพิ่มเติมขอ้มลู หน้าที่ 30 

 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรเก่า  5 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคพิเศษ 
24701  การวิจัยและสถิตการศึกษา 
24797   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
24798   วิทยานิพนธ์  1 
24798   วิทยานิพนธ์  2 
24798   วิทยานิพนธ์  3 
24799    ประสบการณ์วิชาชีพ  
            มหาบัณฑิตการประเมิน  
            การศึกษา 

24721  การประเมินนโยบาย แผนงานโครงการ 
24722  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 
24797   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
24798   วิทยานิพนธ์  1 
24798   วิทยานิพนธ์  2 
24798   วิทยานิพนธ์  3 
24799  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 
           การประเมินการศึกษา 

24797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
24798   วิทยานิพนธ์  3 
24799  ประสบการณ์วิชาชีพ 
           มหาบัณฑิตการ 
           ประเมินการศึกษา  
  
  
  

  
 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

   (หลักสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 24725  การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
 24726  วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา 

24727   สัมมนาการประเมินการศึกษา 
24728   การประเมินนโยบาย  แผนงาน  และโครงการ 
24729   การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ  (หลักสูตรเก่า  5 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคพิเศษ 
26798  วิทยานิพนธ์  2 
26798   วิทยานิพนธ์  3 
26799  ประสบการณ์วิชาชีพหาบัณฑิต 
           การศึกษานอกระบบ 

26798  วิทยานิพนธ์  3 
26799  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
           การศึกษานอกระบบ 

26798  วิทยานิพนธ์  3 (แก้สัญลักษณ์ I) 
26799  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 
          การศึกษานอกระบ 

 



 แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ  
วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   (หลักสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

26707   ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและ 
            การศึกษาตามอัธยาศัย 
26710    การเรียน  การสอน  การฝึกอบรม การพัฒนา      
            สื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม   
            อัธยาศัย 

26708   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
            และการศึกษาตามอัธยาศัย   
26709   สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ 
            และ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ  
วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   (หลักสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
26707   ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและ 
            การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

26708   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
            และการศึกษาตามอัธยาศัย   
26709   สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ 
             และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
เพิ่มเตมิ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรเก่า 5  หน่วยกิต ) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชุ ดวิชา  27797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 
2. เพิ่มเติมขอ้มลู หน้าที่ 36 
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 (หลักสูตรใหม่  6  หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

40701 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด 
และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 

40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
41703  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
          และการลงทุน 
41704  กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง 
41706  กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 
41707   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
41711  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง 
41716  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
41717  กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
41718  การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง 
 

40701  กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด
และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 

40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
41703  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
           และการ ลงทุน 
41704  กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง 
41706  กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 
41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
41709  กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง 
41711  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง 
41716  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
41717  กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
41718  การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง 



 
3.เพิ่มเติมตารางสอบ หน้าที่ 50 และ 51 
 

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 
       ภาคเช้า 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ภาคบ่าย 

เวลา 13.30 – 16.30 น. 
40701   กฏหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา  และลักษณะละเมิด 
            และหลักฏหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
41703   กฏหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
41706   กฏหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสุง 
41711   กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
 

41716   กฏหมายแรงงานและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
41718   การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง 
 

 
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 

ภาคเช้า 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ภาคบ่าย 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

41704   กฏหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง 
41707   กฏหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
41712   กฏหมายปกครองชั้นสูง 
 

40702   ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
41717   กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
 

 
4.แก้ไขข้อมูลชดุวิชา ตารางสอบ และค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ หน้าที ่ ข้อมูลที่ปรับแก้/เพิ่มเติม 
1 หน้า 28 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที่ 1  ชุดวิชา 20798  แก้เป็นชุดวิชา 20795 ทั้ง วิทยานิพนธ์ 1 และ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2  ชุดวิชา 20798 วิทยานิพนธ์ แก้เป็นชุดวิชา 20795 ทั้ง วิทยานิพนธ์ 1,2,3 และ 4 
                        ชุดวิชา 20799 ประสบการณ์ฯ แก้เป็นชุดวิชา 20796 ประสบการณ์ฯ 
ภาคพิเศษ            ชุดวชิา 20798 วิทยานิพนธ์ แก้เป็นชุดวิชา 20795 ทั้ง วิทยานิพนธ์ 3 และ 4 
                        ชุดวิชา 20799 ประสบการณ์ฯ แก้เป็นชุดวิชา 20796 ประสบการณ์ฯ 

2 หน้า 40 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
(หลักสูตร 6 หน่วยกิต : ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ภาค 1/2554 เพิ่มชุดวิชา “59712 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม” 
ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 29  ตุลาคม 2554   เวลา 13.30 -16.30 น. 

3 หน้า 41 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต) 
60798  วิทยานิพนธ์  เพิ่ม  1 
60798  วิทยานิพนธ์  เพิ่ม  2 
60798  วิทยานิพนธ์  เพิ่ม  3 

4 หน้า 44 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (หลักสูตร 6 หน่วยกิต : ส าหรบันักศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ชุดวิชา 73727  สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม  เปลี่ยนเป็น 
ชุดวิชา 73724  สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม 



ล าดับ หน้าที ่ ข้อมูลที่ปรับแก้/เพิ่มเติม 
5 หน้า 50 ตารางสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต 

วนัเสารที่ 29  ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น. 
เพิ่มชุดวิชา “24701 การวิจัยและสถิติการศึกษา” 
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 -16.30 น.  
ตัดชุดวิชา “24704 สัมมนาการประเมินการศึกษา” 

6 หน้า 51 ตารางสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต 
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. 
ตัดชุดวิชา “24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ” 
ตัดชุดวิชา “24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน” 

7 หน้า 52 ตารางสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกิต   
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554  เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
 ตัดชุดวิชา “24726 วิธีวิทยาทางการประเมินการศึกษา”  ออก  
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 -16.30 น.  
เพิ่มชุดวิชา “26707  ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” 

8 หน้า 53 ตารางสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกิต   
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. 
เพิ่มชุด “59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” 

9 หน้า 54 ตารางสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต 
วันเสารที่ เมษายน 2555 เวลา 09.00 -12.00 น. 
ตัดชุดวิชา “60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง”  ออก 

10 หน้า 55 ตารางสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต 
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น 
ตัดชุดวิชา “53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธาณสุข” 

11 หน้า 77 ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 6 หน่วยกิต 
รายการ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2 ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท แก้เป็น 9,000 บาท 
รายการ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท แก้เป็น 4,500 บาท 
รายการ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2-3 ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท แก้เป็น 9,000 บาท 
รายการ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท แก้เป็น 4,500 บาท 
รายการ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3-4 ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท แก้เป็น 9,000 บาท 
รายการ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4 ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท แก้เป็น 4,500 บาท 
 

หมายเหตุ  ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลง นกัศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากเวปไซต ์www.stou.ac.th เลือก บณัฑิตศึกษา 
 


