
 
 

 

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก 
 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

        นักศึกษามีสิทธลิงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา  กรุณาลงทะเบียนเรียนภายใน 31 กรกฎาคม 2565  
หากนักศึกษาท่ีขอเทียบโอน/เทียบงานรายวิชาให้ยื่นค าร้องโดยด่วนที่สุด 

 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สรุปจ านวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 

 
หลักสตูร 

 
สาขาวิชา 

 
แขนงวิชา 

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า 

ช าระครั้งเดียว 

อัตราเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ ศิลปศาสตร ์ สารสนเทศศาสตร ์ 5,000 บาท 65,000 บาท 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ นิเทศศาสตร ์ - 5,000 บาท 65,000 บาท 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ ศึกษาศาสตร ์ - 5,000 บาท 65,000 บาท 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ วิทยาการจัดการ  รัฐประศาสนศาสตร ์ 5,000 บาท 65,000 บาท 
หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑติ  วิทยาการจัดการ  การจัดการธุรกิจและการบริการ 5,000 บาท 105,000 บาท 
หลักสตูรนิตศิาตรดุษฎีบณัฑติ นิติศาสตร ์   5,000 บาท 65,000 บาท 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาธารณสุขศาสตร ์   5,000 บาท 65,000 บาท 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์   5,000 บาท 65,000 บาท 

 

ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400) 

แขนงวิชานิเทศศาสตร์ 
17911 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง (แบบ1.1) 
17912 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง (แบบ 1.1) 
17901 ทฤษฎีการสื่อสารและสังคมศาสตร์ขั้นสูง (แบบ 2.1) 
17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง (แบบ 2.1) 
แขนงวิชานวัตรกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17904 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 
17905 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503) 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
20905 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
22904 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
23910 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา (แบบ 1.1) 
23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (แบบ 2.1) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
20905 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
27904 แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
20905 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
25905 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
20905 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่ 
 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182) 
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชีและการบริการ 
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด 
32908 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี 
32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ 
 
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง  (แบบ 1.1) 
33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง (แบบ 1.1) 
33903 ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (แบบ 2.1) 
33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง (แบบ 2.1) 
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ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (แบบ 2.1) 
33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ(แบบ 2.1) 
33908 สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น (แบบ 2.1) 
33909 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(แบบ 2.1) 
33910 สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี (แบบ 2.1) 
33911 สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ 
(แบบ 2.1) 
33912 สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชนและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกฃน 
(แบบ 2.1) 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362) 
41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ (แบบ1.1) 
41901 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ (แบบ 2.1) 
41903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ (แบบ 2.1) 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034) 
52903  การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูง 
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ 
52902 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (02 504 8142) 
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร  
91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง 
91902 การวิจัยข้ันสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร  
95901 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยข้ันสูง และการพัฒนาการผลิตพืช (แบบ 1.1) 
95902 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยข้ันสูง และการพัฒนาการผลิตพืช (แบบ 2.1) 
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ข้อมูลส าหรับติดต่อสาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ (025048400) 
ศึกษาศาสตร์ (025048505-6) 
วิทยาการจัดการ (025048182-6) 
นิติศาสตร์ (025048362) 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (025048032-3) 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (025048142) 
 
ส านักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560-4 
แบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบฟอร์มต่างๆ  https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านธนาคาร  https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/drRegisBank.pdf 
ขั้นตอนการลงเทียนผ่าน Application ธนาคาร 
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf 
 
แบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ที่ https://shorturl.asia/6Rmjs 

 
 
Website  :  www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
Facebook : ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp หลังจากลงทะเบียนเรียนประมาณ 1 สปัดาห ์
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