
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่  
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

 
การลงทะเบียนเรียน   
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา ภายใน 
วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 กรณีเลือกลงทะเบียนครั้งแรกเพียง 1 ชุดวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพ่ิมชุด
วิชาได้อีก 1 ชุดวิชา ภายในวันปฐมนิเทศของสาขาวิชาที่ศึกษา  

 
การลาพักการศึกษา  
 นักศึกษาใหม่ที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต้องลาพัก
การศึกษาโดยเขียนค าร้องทั่วไป(มสธ บ.11) ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นยื่นต่อสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือพิจารณาการ
ขออนุมัติลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกเป็นรายกรณี ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติให้ลาพักในภาคการศึกษา
แรกภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 หากผลการพิจารณาผ่านการอนุมัติให้ยื่นช าระค่าลาพักการศึกษา 
จ านวน 500 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 2,000 บาท  และค่าธรรมเนียมเพ่ือ
พัฒนาสื่อการศึกษา จ านวน 1,000 บาท รวม 3,500 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2559  และหากผล
พิจารณาไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 

 
การเทียบเทียบโอนชุดวิชา 
  ส าหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาระดับป.โท ของ มสธ. (มสธ บ.19) หรือ เทียบงานรายวิชาจากสถาบัน
อุดมการศึกษาอ่ืน (มสธ บ.32) ให้ยื่นค าร้องภายใน 31 กรกฏาคม 2559   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ แบบฟอร์มลงทะเบียน/ค าร้อง นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอ
เทียบโอนชุดวิชายังไม่ต้องลงทะเบียนเรียน ให้ติดต่อรับผลการเทียบโอนและลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน  

ส าหรับทุกสาขาวิชายกเว้นสาขาวิชาพยาบาล 
 

ชุด
ที่ 

ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ 

(ช าระครั้งเดยีว) 

ค่าธรรมเนียมเพื่อ
พัฒนา

สื่อการศึกษาฯ 
(ช าระครั้งเดยีว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ค่าบ ารุง
ห้องสมุด 

ค่าลงทะเบยีน
เรียนชุดวชิา 

ค่าวัสดุ
การศึกษา 

รวม 
(บาท) 

กรณีลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 2 ชุดวิชา 
1 2,000 1,000 1,000 1,000 9,000 1,500 15,500 
2 - - - - 9,000 1,500 10,500 

รวม 26,000 
กรณีลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 1 ชุดวิชา 
1 2,000 1,000 1,000 1,000 9,000 1,500 15,500 

รวม 15,500 
กรณีลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชา  
1 - - - - 9,000 1,500 10,500 

รวม 10,500 

 
 

แบบฟอร์มส าหรับการลงทะเบียนเรียน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/MasterRegis-Bank-krungsri.pdf 
ไปรษณีย์ไทย ตามเอกสารแนบท้าย 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับยื่นค าร้องขอเทียบโอน 
เทียบโอนจากสถาบันอื่น  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/มสธ.บ32.doc 
เทียบโอนจากมสธ.       http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/มสธ.บ19.doc 

 

 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/MasterRegis-Bank-krungsri.pdf
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/มสธ.บ32.doc
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/มสธ.บ19.doc


รายชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร ์

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

13721  การจัดการข้ันสูงส าหรับองค์การสารสนเทศ 09.00-12.00 - 
13723  การจัดการโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน - 09.00-12.00 

 

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

15711   ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร 09.00-12.00 - 

15712   การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ - 09.00-12.00 

 

 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 
วิชาเอกปฐมวัย     
21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 09.00-12.00 - 
22741  สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา - 09.00-12.00 
วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ  และ วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 09.00-12.00 - 

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน   - 09.00-12.00 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาทดลองเรียนในทุกแขนงวชิา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้เกรด B ขึ้นไปในชุดวชิาที่
สาขาวชิาก าหนดไว้อยา่งน้อย 1 ชุดวิชา  ในกรณีทีไ่ม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามที่ก าหนด
ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 
 
 
 
 



 
 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

24725   การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 09.00-12.00 - 

24726   วิธีวิทยาทางการประเมินทางการศึกษา - 09.00-12.00 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาทดลองเรียนในทุกแขนงวชิา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้เกรด B ขึ้นไปในชุดวชิาที่
สาขาวชิาก าหนดไว้อยา่งน้อย 1 ชุดวิชา  ในกรณีทีไ่ม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามที่ก าหนด
ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 
 

 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฏีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 09.00-12.00 - 

25712  การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวิทยา - 09.00-12.00 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาทดลองเรียนในทุกแขนงวชิา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้เกรด B ขึ้นไปในชุดวชิาที่
สาขาวชิาก าหนดไว้อยา่งน้อย 1 ชุดวิชา  ในกรณีทีไ่ม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามที่ก าหนด
ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 

 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13.30-16.30 - 

26710  การเรียน การสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสือ่การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย - 09.00-12.00 

วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

23720  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 09.00-12.00 - 

26707  ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13.30-16.30 - 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาทดลองเรียนในทุกแขนงวชิา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้เกรด B ขึ้นไปในชุดวชิาที่
สาขาวชิาก าหนดไว้อยา่งน้อย 1 ชุดวิชา  ในกรณีทีไ่ม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามที่ก าหนด
ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 
 



 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

27702   การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 09.00-12.00 - 

27703   การจัดระบบทางการศึกษา - 09.00-12.00 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาทดลองเรียนในทุกแขนงวชิา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้เกรด B ขึ้นไปในชุดวชิาที่
สาขาวชิาก าหนดไว้อยา่งน้อย 1 ชุดวิชา  ในกรณีทีไ่ม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามที่ก าหนด
ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 
 

 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

23720   ทฤษฎีและแนวปฏบิัตใินการบริหารการศึกษา 09.00-12.00 - 

23721   การวิจัยการบริหารการศึกษา - 09.00-12.00 
 

 
 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 09.00-12.00 - 

29703  สารัตถะ วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ - 09.00-12.00 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาทดลองเรียนในทุกแขนงวิชา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบไดเ้กรด B ขึ้นไปในชุดวิชาที่สาขาวิชา
ก าหนดไว้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา  ในกรณีที่ไม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามทีก่ าหนดถือว่าสิ้นสุด
สถานภาพนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ     
32721   การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 09.00-12.00 - 
32722   การบัญชีเพื่อการจัดการและวางแผนภาษีอากร - 09.00-12.00 
แขนงวิชาการตลาด 
30701  การจัดการทรัพยากรมนษุย์และการจัดการการเงิน 09.00-12.00 - 
30702  การจัดการการตลาดและการจัดการการด าเนินงาน - 13.30-16.30 
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ   
33711  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร ์ 09.00-12.00 - 
33712  การบริหารภาครัฐ - 09.00-12.00 

 

 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

40701 กฎหมายแพ่งลักษณะสญัญา  และลักษณะ
ละเมิดและหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 

09.00-12.00 - 

40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ - 13.30-16.30 
 
 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 
50704 วิทยาการระบาดประยกุต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิง่แวดล้อม - 09.00-12.00 

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 09.00-12.00 - 

วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล 
50704 วิทยาการระบาดประยกุต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิง่แวดล้อม - 09.00-12.00 

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล - 13.30-16.30 

วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสิ่งแวดล้อม - 09.00-12.00 

59711 ระบบ  เครื่องมือ และการจัดการความเสี่ยงส าหรับสิง่แวดล้อม
อุตสาหกรรม 

13.30-16.30 - 

 



สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 09.00-12.00 - 

และเลือกอีก 1 ชดุวิชา จากชดุวิชาดังต่อไปน้ี 

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร - 09.00-12.00 

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน - 13.30-16.30 

60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 13.30-16.30 - 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 09.00-12.00 - 

60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ - 09.00-12.00 

 

 
 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

วิชาเอกพัฒนาครอบครัวและสังคม 

73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว 09.00-12.00 - 

73714 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 09.00-12.00 

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ 

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 09.00-12.00 - 

71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ - 13.30-16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร 

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 09.00-12.00 - 

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ - 09.00-12.00 

 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตรหรือสาขาวิชาอื่น 

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา - 13.30-16.30 

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 09.00-12.00 - 
 

 
แขนงวิชาสหกรณ์ 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

92711  การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 09.00-12.00 - 

92712  การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพ่ือการบริหาร - 09.00-12.00 

 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาอื่น 

95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 09.00-12.00 - 

95720 การเกษตรเพ่ือการจัดการทรัพยากร - 13.30-16.30 

 

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตร 

95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 09.00-12.00 - 

95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร - 09.00-12.00 
 
 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ชุดวิชา 
วันที่/เวลาสอบ 

28/1/2560 29/1/2560 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ 09.00-12.00 - 

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ - 09.00-12.00 

แขนงวิชาอุตสาหกรรม 

97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม  09.00-12.00 - 

เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดต่อไปนี้   

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 13.30-16.30 - 

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร - 09.00-12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านไปรษณีย์  Pay at Post โปรแกรมท าการ 475 
(ระดับปรญิญาโททุกหลักสตูร และป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา) 

 

 1. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 10 หลัก   
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  รายการ และกรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการด าเนินการ 

 

 บ.2 ลงทะเบียนเรยีน              บ.3 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา                      
 กรุณากรอก    (รหัสชุดวิชา  / ลงทะเบียนครั้งที่  / การซ้ือวัสดุการศึกษา)        
 ชุดวิชาท่ี 1 ………….../ 1 / 1  
  ชุดวิชาท่ี 2 ………….../ 1 / 1   

 ค่าบ ารุงการศึกษา  1,000 บาท    (ช าระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) 
 ค่าบ ารุงห้องสมุด   1,000 บาท    (ช าระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน*) 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  2,000 บาท    (ช าระครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่) 
 ค่าธรรมเนียมพัฒนาสื่อตลอดหลักสตูร  1,000 บาท    (ช าระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่) 
 ค่าปรับลงทะเบยีนเรยีนล่าช้า.....................บาท 
 

 

 บ.6 ลาพักการศึกษา 3,500 บาท  
      (ค่าลาพกั 500 บ. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บ. และ ค่าธรรมเนียมพฒันาสื่อตลอดหลักสูตร 1,000 บ.) 

 

3. ปีการศึกษา/ภาค......................../.......             
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา....................................................................................................... 
5. จ านวนเงินที่ต้องช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินทั้งหมด).............................................บาท 

     
 
ค าชี้แจงการลงทะเบียนผ่านระบบ Pay at Post 

ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน   ให้กรอกรหัสชุดวิชา จ านวน 5 หลัก ครั้งท่ีลงทะเบียน  ระบุเป็นเลข  1 หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก 
การซ้ือวัสดุการศึกษา  ระบุเป็นเลข 1 หมายถึง สั่งซ้ือวัสดุการศึกษา การลงทะเบียนครั้งแรกของชุดวิชาน้ันๆ ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาทุกครั้ง 

 
 

 
 

 

ส าหรับนักศึกษาใหม ่
 

 

นักศึกษาต้องด าเนินการขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบยีนเรียน ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
ภายในก าหนดและจดัเก็บหลักฐานการช าระเงินหรือส าเนาการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบตลอด
ภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้อยา่งน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา  กรณีเลือก
ลงทะเบียนครั้งแรกเพียง 1 ชุดวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนเพิม่ชุดวิชาได้อีก 1 ชุดวิชา ภายในวันปฐมนิเทศ 


