
ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนภาคแรก (กรุณาลงทะเบียนเรียนหลังทราบผลการคัดเลือกภายใน 15 วัน) 

ล าดับ แขนงวิชา วิชาเอก ชุดวิชา วันท่ีสอบ 
1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
 สารสนเทศศาสตร์  13721  การจัดการขั้นสูงส าหรับองค์การสารสนเทศ 

13723  การจัดการโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 
 

2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร 

15712 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ 
 

3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
 หลักสูตรและการสอน ปฐมวัยศึกษา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
 

 หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ ,
สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 
อาชีวศึกษาและการงาน
อาชีพ 

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

 

 - วิทยาศาสตร์ศึกษา 21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
29703 สารัตถะและวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

 

 บริหารการศึกษา - 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา 

 

 วิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

- 24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา 

 

 การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

- 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

 การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

26707  ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและ 
           การศึกษาตามอัธยาศัย  
26710  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อ 
           การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 การศึกษานอกระบบ บริหารการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

 เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
27703 การจัดระบบทางการศึกษา 

 

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 
   20505 พื้นฐานวิชาชีพครู 

20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
 

 

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
   23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา 

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
 

6 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
 บริหารธุรกิจ - 32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร 
 

 

 การตลาด - 30701 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการเงิน 
30702 การจัดการการตลาดและการจัดการการด าเนินงาน 

 

 บริหารรัฐกิจ - 33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ 
33712 การบริหารภาครัฐ 

 

7 นิติศาสตร์ 
 - ทุกวิชาเอก 40701 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิดและหลัก

กฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

 

 



 
   

ล าดับ แขนงวิชา วิชาเอก ชุดวิชา วันที่สอบ 
8 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 - บริหารสาธารณสุข 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและ 
         สิ่งแวดล้อม 
53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

 

 - บริหารโรงพยาบาล 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและ 
          สิ่งแวดล้อม 
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล 

 

 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสิ่งแวดล้อม 
59711 ระบบ  เครื่องมือ และการจัดการความเสี่ยงส าหรับ 
         สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

 

9 สาขาวิชาพยาบาล 
 การพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน 
- 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้น า แนวคิด ทฤษฏีและ

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
89702 การประเมินภาวะสุขภาพชั้นสูง การรักษาโรงเบื้องต้นและ
การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 

 

10 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
  เศรษฐศาสตร์ 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 
 60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน 
 60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

 

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ 

 

11 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์   
  การพัฒนาครอบครัวและ

สังคม 
73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว 
73714 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

12 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  การเมืองการปกครอง 80711  การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

81711  การเมืองการปกครองไทย 
 

  การเมืองการปกครอง (กลุ่ม
โครงการความร่วมมือกับ
สถาบันพระปกเกล้า) 

80711  การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
81712  แนวคิดทางการเมืองและสังคม 

 

  การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ิน 

80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

 

  การเมืองการปกครอง
ท้องถ่ิน (กลุ่มโครงการ
ความร่วมมือกับสถาบัน
พระปกเกล้า) 

80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

 

13 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 ส่งเสริมการเกษตร   ส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตรหรือ
พัฒนาการเกษตร 
 91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 
  
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรหรือสาขาวิชาอื่น 
 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 
 91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 
 

 



ล าดับ แขนงวิชา วิชาเอก ชุดวิชา วันท่ีสอบ 
 สหกรณ์ 

 
- 92711  การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 

92712  การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร 
 

 

 การจัดการการเกษตร การจัดการทรัพยากร
เกษตร 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 
 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 
   
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ 
 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร 
 
 

 

14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร แผน ก 
 

- 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ 
99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการ

ประยุกต์ 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผน ข 

- 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ 
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 
  

การลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษามีสิทธลิงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 
กรณีเลือกลงทะเบียนคร้ังแรกเพียง 1 ชุดวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวชิาได้อีก 1 ชุดวิชา ภายในวันปฐมนิเทศของ
สาขาวชิาที่ศึกษา 

 

การลาพักการศึกษา  

  นักศึกษาใหม่ที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องลาพักการศึกษาโดยเขียน
ค าร้องทั่วไป(มสธ บ.11) ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นยื่นต่อสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อพิจารณาการขออนุมัติลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาแรกเป็นรายกรณี ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติให้ลาพักในภาคการศึกษาแรกภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557  หากผลการ
พิจารณาผ่านการอนุมัติให้ยื่นช าระค่าลาพักการศึกษา จ านวน 500 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 
2,000 บาท  และค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา จ านวน 1,000 บาท รวม 3,500 บาท ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 
และหากผลพิจารณาไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภายใน 15 กรกฏาคม 2557 
การเทียบโอนชุดวิชา 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนชุดวิชา(มสธ บ.19) เทียบผลการศึกษาจากสถาบันอุดมการศึกษาอื่น(มสธ บ.18) ให้
ยื่นค าร้องภายใน 15 กรกฏาคม 2557   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ 
แบบฟอร์มลงทะเบียน/ค าร้อง 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษา  ผ่านไปรษณีย์  Pay at Post 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปรญิญาโททุกหลักสตูร และป.บณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 

 

1. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 10 หลัก   

2. แบบฟอร์ม   (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้ารายการที่เลือก) 

  บ.2 ลงทะเบียนเรียน       บ.3 เพิ่มชุดวิชา   

 บ.6 ลาพักการศึกษา  

3. ปีการศึกษา/ภาค    2557/1 

4. รหัสชุดวิชา/ลงทะเบียนคร้ังที่/การซื้อวัสดุการศึกษา 

-  ชุดวิชาที่ 1 ………….../1/1  10,500 บาท (ตัวอย่าง 13721/1/1) 
-  ชุดวิชาที่ 2 ………….../1/1  10,500 บาท (ตัวอย่าง 13723/1/1) 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั     (1,000 บาท ช าระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 
-  ค่าบ ารุงห้องสมุด          (1,000 บาท ช าระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 
-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     (2,000 บาท ช าระครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่)  
-  ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร    

      (1,000 บาท ช าระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่)  
-  นักศึกษาใหม่ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก   (3,500 บาท) 

               (การลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมาก่อน) 

5. ชื่อ-สกุล นักศึกษา................................................................................................... 

6. จ านวนเงนิที่ต้องช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินในข้อ 4).................................................... 

---------จบขั้นตอนการท างาน--------- 

 

ค าชี้แจงการลงทะเบียน  ในขอ้ 4. 

1. ชุดวิชาที่ลงทะเบียน ให้กรอกรหัสชุดวิชา จ านวน 5 หลัก  
2. คร้ังที่ลงทะเบยีน  ส าหรับนักศึกษาใหม่ ให้ระบุเป็นเลข  1 หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 
3. การซื้อวัสดุการศึกษา  ระบุเปน็เลข 1 หมายถึง สั่งซื้อวัสดุการศึกษา 

(หมายเหต ุ การลงทะเบียนชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม ่เป็นการลงทะเบียนครัง้แรกของชุดวิชานั้นๆ ตอ้งสั่งซ้ือวัสดุการศึกษาด้วยทกุครั้ง) 
 
**89702 เพิ่มค่าฝึกปฏิบัติ 9,500 บาท 
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แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษา  ผ่านไปรษณีย์  Pay at Post   

ส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.หลักสูตรและการสอน 

 

 

1. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 10 หลัก   

2. แบบฟอร์ม   (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้ารายการที่เลือก) 

  บ.2 ลงทะเบียนเรียน       บ.3 เพิ่มชุดวิชา   

 บ.6 ลาพักการศึกษา  

3. ปีการศึกษา/ภาค   2557/1 

4. รหัสชุดวิชา/ลงทะเบียนคร้ังที่/การซื้อวัสดุการศึกษา 

-  ชุดวิชาที่ 1 ………….../1/1  5,000 บาท (ตัวอย่าง 20505/1/1) 
-  ชุดวิชาที่ 2 ………….../1/1  5,000 บาท (ตัวอย่าง 20506/1/1) 
-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     (2,000 บาท ช าระครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่)  
-  นักศึกษาใหม่ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก   (2,500 บาท) 

               (การลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมาก่อน) 

5. ชื่อ-สกุล นักศึกษา................................................................................................... 

6. จ านวนเงนิที่ต้องช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินในข้อ 4).................................................... 

 

 

---------จบขั้นตอนการท างาน-------- 

 

ค าชี้แจงการลงทะเบียน  ในขอ้ 4. 

4. ชุดวิชาที่ลงทะเบียน ให้กรอกรหัสชุดวิชา จ านวน 5 หลัก  
5. คร้ังที่ลงทะเบยีน  ส าหรับนักศึกษาใหม่ ให้ระบุเป็นเลข  1 หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 
6. การซื้อวัสดุการศึกษา  ระบุเปน็เลข 1 หมายถึง สั่งซื้อวัสดุการศึกษา 

(หมายเหต ุ การลงทะเบียนชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม ่เป็นการลงทะเบียนครัง้แรกของชุดวิชานั้นๆ ตอ้งสั่งซ้ือวัสดุการศึกษาด้วยทกุครั้ง) 
 

 

 

แบบฟอร์ม ส าหรับลงทะเบียนเรียนทาง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา คลกิดาวน์โหลด 
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http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/MasterRegisBank.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

          

ข้าพเจ้าได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม ่และลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แลว้ 
ผ่านช่องทาง  pay@post     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     ศูนย์วิทยพัฒนา......................    มสธ    ในวันที่ ............................. 
(มหาวิทยาลัยจะจัดท าบัตรให้เฉพาะท่านที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแลว้เท่านั้น) 

แบบฟอร์มท ำบตัรนกัศึกษำ กรอกใบลำยมือช่ือ พร้อมส่งรูปถ่ำยสี 1 น้ิว จ ำนวน 2 รูป   

ภาพถ่ายต้องไม่สวมครุยปริญญาของทุกสถาบันการศึกษา และไม่ใช้ภาพสแกน 

 


