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(1)  พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชทานในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้านอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราชนำานายมงคลกาญจนพาสน์เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายโฉนดที่ดินเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่ 

 5พฤศจิกายนพ.ศ.2524

พระราชดำารัส
 

 “...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ถือว่า

เป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและ 

มีความปรารถนาที่จะเรยีนศกึษาวิทยาการวิชาการกา้วหนา้

กว้างขวางได้เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด

ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของ 

ตนคนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมือ่มีโอกาสก็ไปเรยีนในข้ันสูง

จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่นอาจจะดีกว่า 

คนอื่นด้วยซ้ำา ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน 

คนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน...”(1)
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ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็น

มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

มุง่พัฒนาคณุภาพของประชาชนทัว่ไปเพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่

ผู้ประกอบอาชพีและขยายโอกาสทางการศกึษาต่อสำาหรบั 

ผู้สำาเรจ็มธัยมศกึษาเพ่ือสนองความต้องการของบคุคลและ

สังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้ 

ส่ือการสอนทางไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์

และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ดว้ยตนเองโดยไม่ 

ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
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คำานำา

(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในระบบการศึกษาทางไกลคู่มือนักศึกษานับว่ามีความจำาเป็น

สำาหรับนักศึกษาอย่างมาก เพราะเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ที่นักศึกษาจำาเป็นต้องทราบในระหว่างศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัยดังนั้น 

หากนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลในคู่มือนักศึกษาอย่างละเอียด 

ครบถว้นกจ็ะเปน็ประโยชนอ์ย่างมากต่อการติดต่อระหวา่งมหาวิทยาลัยกบันกัศกึษาซึง่อยูห่า่งจากมหาวทิยาลัย 

โดยระยะทางมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติตนของนักศึกษา 

จนสามารถสำาเรจ็การศกึษาไดอ้ยา่งมคีณุภาพมหาวิทยาลัยจงึจดัทำาคูม่อืนกัศกึษาใหม้ขีอ้มลูถกูต้องครบถว้น 

และทนัสมยัอยู่เสมออย่างไรกต็ามนกัศึกษาควรใหค้วามสนใจต่อขา่วสารอ่ืนๆทีม่หาวิทยาลยัมมีาถงึนกัศกึษา

ด้วยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

ขอให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากคู่มือนักศึกษานี้ และปฏิบัติตามเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

จนเปน็อุปสรรคตอ่การศึกษาหากมข้ีอสงสัยประการใดขอใหต้ดิต่อส่ือสารกบัมหาวทิยาลัยดว้ยวธีิการตา่งๆ 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่พร้อมจะให้บริการตอบคำาถามและแก้ไขปัญหาทั้งในด้านวิชาการและการจัด 

การเรียนการสอน

มหาวิทยาลยัหวงัเปน็อยา่งย่ิงว่าการวางแผนการศกึษาและทำาความเขา้ใจรายละเอยีดต่างๆในคูม่อื

นักศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดการบริหารการศึกษาของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำาเร็จในที่สุด
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 1.  ความเป็นมา
แนวคดิเกีย่วกบัมหาวิทยาลัยเปดิเปน็ความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศกึษาระดับอดุมศกึษาแก่ประชาชน 

ให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำามาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งต้ังขึ้นใน 

ปี พ.ศ.2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย 

แต่ยังคงใช้วิธีจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียนเป็นหลักนักศึกษาอาจศึกษา 

ได้ด้วยตนเองหรืออาจเข้าฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปล่ียนมา 

เป็นระบบจำากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในปี พ.ศ.2514 ได้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 

แบบตลาดวิชาข้ึนอีกแห่งหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งเปิดหลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจำานวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดย 

อาศัยชัน้เรยีนเปน็หลักเชน่เดยีวกนัทำาให้มหาวทิยาลัยรามคำาแหงประสบปญัหาตา่งๆเปน็อนัมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น 

อาคารสถานที่เรียนที่ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจำานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปีหากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จะขยายการจัดการศึกษาที่ดำาเนินการอยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้อง

รับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด

ดงันัน้เพ่ือเปน็การขยายและกระจายโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางย่ิงข้ึนโดย 

ใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะ 

เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิม 

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำารงพระอิสริยยศเป็น“กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” 

และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์บนบันไดแก้ว 

อันได้แก่ พระแสงศรพรหมมาศ(พรหมมาสตร์) พระแสงศรอัคนิวาต และพระแสงศรพลายวาต(ประไลยวาต) 

ประดษิฐานอยู่ภายใต้พระมหามงกฎุและภายในส่วนยอดของเจดย์ีทรงพุ่มขา้วบณิฑ์ซึง่เปน็สัญลกัษณ์กรงุสโุขทยัมีข้อความ 

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”อยู่ในแถบริ้วเบื้องล่างเป็นตราประจำามหาวิทยาลัย

ตราประจำามหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชใช้พระแสงศรสามองค์ซึง่เปน็ตราประจำาพระองค์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตรารูปโล่ขนาดใหญ่ ภายในแบ่งเป็น 

3ช่องคือครึ่งบน2ช่องครึ่งล่าง1ช่อง

ความ รู้ เกี่ยว กับ มหาวิทยาลัย
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รูปสัญลักษณ์ซึ่งปรากฏบนดวงตรานี้สามารถอ่านออกมาได้ความดังนี้

สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์(วนัพระราชสมภพตรงกบัวันพุธ) 

ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั(วันพระราชสมภพตรงกบัวันองัคาร)แหง่พระบรม

ราชจักรีวงศ์ซึ่งมีสีเหลืองเป็นสีประจำาพระบรมราชวงศ์

ครึ่งบนของตรา ข้างซ้ายเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นเครื่องหมายของพระบรมราชวงศ์จักรี

คือรูปจักรกับตรีอยู่บนพื้นสีเหลือง

ข้างขวา คือ รูปพระเก้ียว อันเป็นสัญลักษณ์ประจำาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนพื้นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระองค์ที่เราเห็น 

กันชินตามากที่สุดก็ได้แก่ตราประจำาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนบนของตรานั้นบรรดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เป็นตราประจำา 

พระองค์ด้วยการนำาเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ประจำาของแต่ละพระองค์มาประกอบเข้าไว้ในครึ่งล่างของตรา

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ได้ทรงเลือกเครื่องหมายศร3เล่มบนพื้นสีเขียวอันเป็น 

สีของวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพประกอบกับตราครึ่งบนดังกล่าวเป็นตราประจำาพระองค์โดยเหตุที่

เดชน์แปลว่าศรศกัดิเดชน์คอืผูท้รงศรหรอืผูท้รงอำานาจดว้ยศรความหมายดงันี้เปน็การรบักันอย่างเหมาะสม 

กับการที่ได้ทรงพระราชสมภพมาในพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยสัญลักษณ์ของพระบรมราชวงศ์จักรีคือ จักร กับ ตรี 

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธประจำาพระองค์พระนารายณ์ เจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์ และเชื่อกันว่าเมื่อพระนารายณ์ได้ทรง 

รับเชิญให้เสด็จอวตารมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์นั้น ได้อวตารมาบังเกิดเป็นพระรามผู้มีศร3 เล่ม เป็นราช 

ศาสตราวุธประจำาพระองค์อันได้แก่ศรพรหมมาศศรอัคนิวาตและศรพลายวาต

เมื่อวันที่5 กันยายน พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย 

อื่นๆทุกประการ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยชดุแรกใน 

วันที่24ตลุาคมพ.ศ.2521รวมทัง้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังศาสตราจารย์ดร.วิจติรศรีสอา้นให้ดำารง 

ตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก

หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพ่ือให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ2 ปี มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่1 ธันวาคม พ.ศ.2523 สาขาวิชาที่เปิดสอน3 สาขา 

วิชาแรกคือสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ตอ่มาในปีพ.ศ.2525มหาวิทยาลัยได้ขยายการรบันกัศกึษาเพ่ิมขึน้ในสาขาวิชานติศิาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร์และสาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ปกีารศกึษา2526 

มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา2527 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(แยกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อปี พ.ศ.2543) และในปีการศึกษา2538 

มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่งรวมสาขาวิชาที่เปิดสอน 

12สาขาวิชา
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ในปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จำานวนทั้งสิ้น11 สาขาวิชาประกอบด้วย 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้งดรับนักศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา2553

สีประจำามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมคร้ังที่5/2523 เมื่อวันจันทร์ที่ 

6สิงหาคมพ.ศ.2523มีมติเลือกสีเขียวกับสีทอง เป็นสีประจำามหาวิทยาลัย โดยเหตุผลว่าสีเขียวเป็นสีประจำาวันพุธ 

ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล

เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ใช้เส้ือครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณ 

ชายเสื้อและแขนเสื้อที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทองและกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัยปริญญาตรีมีวงกลม1วง

ปริญญาโทมีวงกลม2วงและปริญญาเอกมีวงกลม3วง

 2.  การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

แก่นักศึกษา จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี 

ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละ 

หน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มหาวิทยาลยัจดัการศกึษาเปน็ระบบทวิภาคโดยแบง่ปีการศกึษาออกเปน็2ภาคการศกึษาแต่ละภาคการศกึษา 

มีระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกว่า15สัปดาห์ในแตล่ะภาคการศกึษานกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ3ชดุวิชาแต่ไมน่อ้ยกวา่ 

1ชุดวิชาจนครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาการศึกษา

ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนมี5ลักษณะคือ
(1)หลักสูตรปริญญาเอก

(2)หลักสูตรปริญญาโท

(3)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(4)หลักสูตรปริญญาตรี

(5)หลักสูตรประกาศนียบัตร

ทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ที่สำาเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เท่ากับคุณวุฒิของผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น หากเข้า

รับราชการจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในตำาแหน่งและอัตราเงินเดือนเช่นเดียวกับผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแห่งอื่น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตร เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป 

โดยไม่จำากัดเพศวัยและคุณวุฒิได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้นผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด

ได้ที่หน้า82-85
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สถานภาพของผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำาหนดสถานภาพของผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆดังต่อไปนี้

(1)ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร ที่กำาหนดให้ผู้เข้าศึกษามีพ้ืนความรู้ต้ังแต่ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์ รวมทั้งผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาอื่นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547โดยหลักสูตรที่เข้าศึกษาได้รับการรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการ และจากสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ให้ผู้ที่ศึกษามีสถานภาพเป็น

“นักศึกษา”

(2)ผู้ที่ศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อรับสัมฤทธิบัตรให้มีสถานภาพเป็น“ผู้เรียน”

(3)ผู้ที่ศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยที่มไิด้กำาหนดพ้ืนความรู้ขัน้ต่ำาหรอืกำาหนดไวต่้ำากวา่ 

มัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่ามีประสบการณ์การทำางานไม่น้อยกว่า5ปีและมีอายุไม่ต่ำากว่า20ปีบริบูรณ์รวมทั้ง 

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสำานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)รับรองให้ผู้ศึกษามีสถานภาพเป็น“ผู้เรียน”

ระบบการเรียนการสอน
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการสอนที่เอือ้อำานวยให้นกัศกึษาสามารถใช้เวลาวา่งศกึษาดว้ยตนเอง 

โดยไมต่อ้งเขา้ชัน้เรยีนตามปกติแต่ใช้วิธีการศกึษาผา่นส่ือการสอนตา่งๆเรยีกระบบการสอนนี้ว่า“ระบบการสอนทางไกล” 

นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆดังนี้คือ

(1)ศกึษาจากวัสดุการศกึษาท่ีส่งให้ทางไปรษณย์ีซึง่ประกอบดว้ยเอกสารการสอนแบบฝกึปฏิบัติซดีี/ดวีีดเีสียง 

ดีวีดีประจำาชุดวิชาหรือซีดี/ดีวีดีีมัลติมีเดียประจำาชุดวิชาและวัสดุการศึกษาอื่นๆ

(2)ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา

(3)เข้ารับการสอนเสริมณศูนย์บริการการศึกษาต่างๆจากอาจารย์สอนเสริมประจำาศูนย์ต่างๆทั่วประเทศ

(4)ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนประจำาจังหวัด 

ทุกจังหวัดดูรายละเอียดของมุมมสธ.ที่หน้า222-224

(5)ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทำางานตามที่ได้รับ 

มอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(6)ชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังฤกษ ที่รหัสชุดวิชาขึ้นต้นด้วย รหัส 14XXX

เป็นชดุวิชาท่ีมีการเรยีนการสอนและเกบ็คะแนนออนไลน์ในระบบD4L+Pนกัศึกษาที่ลงทะเบยีนเรยีนจะตอ้งลงทะเบียน

เข้าระบบ และตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/

ภายในเวลาที่กำาหนด หากพ้นกำาหนดแล้ว ระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัติ ทำาให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงาน

และไม่มีคะแนนเก็บยกเว้นชุดวิชา14319ทักษะการแปลภาษาอังกฤษและชุดวิชา14422การนำาเสนองานเป็นภาษา

อังกฤษอย่างมีประสิทธิผลมีการเรียนการสอนในระบบMoodle

(7)สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชา93355การจัดการสุขภาพสัตว์ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้Moodle

เสริมการใช้สื่อe-Tutorial นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวสามารถเข้าชมรายการสอนเสริมออนไลน์ได้ที่

http://moodle.stou.ac.th
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 3.  การบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงาน 

ด้านวิชาการมีสำานักต่างๆ9 สำานัก คือ สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักเทคโนโลยีการศึกษา สำานักบริการการศึกษา 

สำานักวิชาการสำานักบรรณสารสนเทศสำานักพิมพ์สำานักการศึกษาต่อเนื่องสำานักคอมพิวเตอร์และสำานักบัณฑิตศึกษา 

รวมทัง้สถาบนัซึง่มฐีานะเทยีบเทา่สำานกัอกี1สถาบนัคอืสถาบนัวิจยัและพัฒนาโดยมสีำานกังานอธิการบดเีปน็หนว่ยงาน 

บริหารส่วนกลางดังแผนภูมิหน้า6

สภามหาวิทยาลัย
มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

 (1)วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ 

 การทะนุบำารุงวัฒนธรรมทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

 (2)จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 (3)อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (4)พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสำานักงานอธิการบดี สถาบัน สำานัก และสาขาวิชาแล้วแต่กรณี 

 (5)อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

 (6)พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

 (7)อนมุติัการแตง่ตัง้และถอดถอนรองอธิการบดีผูอ้ำานวยการสถาบนัผูอ้ำานวยการสำานกัรองผูอ้ำานวยการสถาบนั  

 รองผู้อำานวยการสำานักรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

 (8)จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 (9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(10)หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

สภาวิชาการ
มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดังนี้

 (1)พิจารณากำาหนดหลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา

 (2)เสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (3)เสนอการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสถาบันสำานักและสาขาวิชา

 (4)พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

 (5)เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 (6)พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 (7)จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาการวิจัยและการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น

 (8)พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

 (9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
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หน่วยงานทางวิชาการ

1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์รหัส10(e-mail	address:	laoffice@stou.ac.th)
 รบัผดิชอบการสอนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปแก่สาขาวิชาต่างๆของมหาวทิยาลยัและเปดิสอนหลกัสตูรวิชาเอก

ในแขนงวิชาต่างๆตลอดจนเปิดสอนชุดวิชาเลือกเพื่อเสริมวิชาเอกแก่สาขาวิชาอื่น

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

และแขนงวิชาไทยคดีศกึษาระดับประกาศนยีบตัรเปดิสอนหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพีหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีน 

เพื่อการสื่อสาร

2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์รหัส15(e-mail	address:	caoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางด้าน 

วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ภาพยนตร์สื่อสิ่งพิมพ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการวิจัย

และค้นคว้าตลอดจนเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์และประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

3.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์รหัส20(e-mail	address:	edoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจำาการที่ปฏิบัติหน้าที่ทาง 

การศึกษาหรอืมีคณุวุฒิทางการศกึษาเพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวชิาชพีผลิตบคุลากรให้สอดคลอ้งกบั 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นและสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วิชาเอกการแนะแนว วิชาเอกการศึกษานอกระบบ และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

เปิดสอน2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ 

เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

4.สาขาวิชาวิทยาการจัดการรหัส30(e-mail	address:	msoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบัญชี เพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการและการบริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการใน 

หมู่นักธุรกิจข้าราชการและผู้บริหารด้านต่างๆ

 ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑติวิชาเอกการจดัการงานกอ่สรา้งหลักสูตรบรหิารธุรกจิ

บณัฑิตเปดิสอน4วิชาเอกไดแ้ก่วิชาเอกการจดัการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดและวชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว 

และการโรงแรมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เปิดสอน3วิชาเอกได้แก่ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นและวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5.สาขาวิชานิติศาสตร์รหัส40(e-mail	address:	lwoffice@stou.ac.th)
 รบัผดิชอบหลักสูตรและการสอนวิชากฎหมายในรปูลักษณะต่างๆรวมทัง้การวจิยัและการบรกิารทางวิชาการ 

แก่สังคมของสาขาวิชานี้
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 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน เป็นโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชกบักรมท่ีดนิกระทรวงมหาดไทยรบัสมคัรเฉพาะบคุลากรของกรมทีด่นิกระทรวง

มหาดไทยเท่านั้น

6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรหัส50(e-mail	address:	hsoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขทุกประเภท 

ทกุระดบัเพ่ือเปน็การยกระดบัสุขภาพของบคุคลคณุภาพชวิีตครอบครวัประชากรส่วนรวมส่งเสรมิการวิจยัและการบรกิาร 

เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

7.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รหัส51(e-mail	address:	nsoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานวิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ์สามารถใหก้ารดแูลสขุภาพของผู้ใช้บรกิารทัง้บคุคลครอบครวัและชมุชน 

แบบองค์รวมในทุกช่วงวัยของชีวิตทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้และ 

นวัตกรรมด้านการพยาบาล สร้างมาตรฐานการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ 

และบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่นองค์กรของรัฐและเอกชน

 ในปีการศึกษา2559สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์งดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รหัส60(e-mail	address:	ecoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และเน้นหนักในด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังให้บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์แก่สาขาวิชา 

อื่นๆด้วย

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ

9.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์รหัส70(e-mail	address:	heoffice@stou.ac.th)
 รบัผิดชอบหลักสูตรและการสอนทางดา้นพัฒนาการมนษุย์และครอบครวัและวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการวิชาเอก

อาหารโภชนาการและการประยุกต์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

10.สาขาวิชารัฐศาสตร์รหัส80(e-mail	address:	psoffice@stou.ac.th)
 รบัผดิชอบหลกัสูตรและการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 

ให้กับข้าราชการและผู้ทำางานเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

ให้มีความรู้พ้ืนฐานอยา่งดีเกีย่วกบัสงัคมการเมอืงไทยและตา่งประเทศและมีความสามารถในการประยุกต์ใชค้วามรู้ในดา้น 

ต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับสังคมการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับ 

ประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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 ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลักสูตรรฐัศาสตรบณัฑติแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนคิทางรฐัศาสตร์และแขนงวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

11.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์รหัส90(e-mail	address:	agoffice@stou.ac.th)
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้สนใจทางด้านการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 

ของรฐับาลให้มีความรู้ใหม่ๆ ทางการเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ยังเปน็แหล่งความรู้ 

ที่จะช่วยพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร และสหกรณ์ตลอดจนช่วยให้มีความรัก 

ในธรรมชาติและปรารถนาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนงวิชา 

การจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมวิชาเอกธุรกิจการเกษตรและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์

12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัส96(e-mail	address:	stoffice@stou.ac.th)
 รบัผดิชอบหลกัสตูรและการสอนเพ่ือมุง่ผลติบณัฑติและพัฒนาบคุลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังมุง่สนบัสนนุการวิจยัคน้คว้าทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์และเทคโนโลยีและการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม

 ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติแขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร

หน่วยงานบริหาร

1.สำานักงานอธิการบดี
 ประกอบด้วยกองกลางกองคลังกองแผนงานกองพัสดุกองการเจ้าหน้าที่

2.หน่วยงานที่จัดตั้งภายใน
 ประกอบด้วยหนว่ยตรวจสอบภายในงานวิเทศสัมพันธ์งานอาคารสถานที่หนว่ยเลขานกุารกจิศนูย์ประสานงาน 

การประกนัคณุภาพการศกึษาศนูย์ฝกึอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แหง่ชาติศนูย์สารสนเทศศนูย์บรกิารรว่มแบบครบวงจร

ศูนย์วิทยุสื่อสารศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมและงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา

 ทัง้นี้หากนกัศึกษาหรือผู้สนใจท่ัวไปมีปญัหาหรอืขอ้สงสัยใดๆเก่ียวกับระบบการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยั 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข025047788 

e-mailaddress:ic.proffice@stou.ac.thและโทรสารหมายเลข025033546(ตลอด24ชั่วโมง)

หน่วยงานบริการทางวิชาการ

1.สำานักทะเบียนและวัดผล(e-mail	address:	reoffice@stou.ac.th)
 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายรับนักศึกษาฝ่ายทะเบียนนักศึกษาฝ่ายวัดผลการศึกษาศูนย์วิจัย

และพัฒนาแบบทดสอบศูนย์วิชาการประเมินผลฝ่ายจัดสอบและศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
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  หากนกัศกึษาต้องการติดตอ่เกีย่วกบัการรบัสมคัรนกัศกึษาและผูเ้รยีนการลงทะเบยีนเรยีนการเพ่ิม/ถอนชดุวิชา 

การลาพักการศกึษาการสอบและการประมวลผลการสอบการแจง้ผลสอบการสำาเรจ็การศกึษาและการรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047231 และโทรสารหมายเลข 

0 2982 9607

2.สำานักเทคโนโลยีการศึกษา(e-mail	address:	etoffice@stou.ac.th)
 ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยจดัระบบและวจิยัส่ือการศกึษาศนูย์โสตทศันศกึษาศนูย์บรกิารการสอน 

ทางวิทยุและโทรทศัน์ฝา่ยวิศวกรรมเทคโนโลยีการส่ือสารศนูย์วิชาการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาและศนูย์การเรยีน 

การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการรับฟัง- ชมรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สามารถติดต่อ

สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047386,025047368หรือwww.facebook.com/STOUChannel

 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพซีดีเสียงประจำาชุดวชิาและวีซีดีประจำาชุดวชิาสามารถตดิต่อสอบถาม

ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047327,025047328

 หากนกัศกึษาต้องการขอรบับรกิารสำาเนารายการวิทยุกระจายเสยีงวิทยุโทรทศัน์วีดิทศัน์และซดีีเสียงต่างๆ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047306-7

  หากนกัศกึษามีปญัหาเก่ียวกับการเขา้ใช้ระบบการเรยีนการสอนทางไกลผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์(STOUe-learning) 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047415-8 หรือe-mailaddress:e-Learning@stou.ac.th 

ของศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สำานักเทคโนโลยีการศึกษา

3.สำานักบริการการศึกษา(e-mail	address:	esoffice@stou.ac.th)
 ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยแนะแนวการศกึษาศนูย์บรกิารการศกึษาประจำาภูมภิาคศนูยบ์รกิาร

นักศึกษาพิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์

 หากนกัศกึษาต้องการทราบขอ้มลูเกีย่วกับการรบัเอกสารการสอน/วัสดุการศกึษาโปรดติดต่อสอบถามไดท้ี่

โทรศัพท์หมายเลข025047623,025047626

 ตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการสอนเสรมิ/การฝกึปฏิบตัิเสรมิทกัษะตดิตอ่สอบถามไดท้ี่โทรศพัท์หมายเลข

025047611-3,025033591,025033865หรือโทรสารหมายเลข025033587

 ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์

หมายเลข025047631-7

 ตอ้งการทราบข้อมลูเกีย่วกบัชมรมนกัศกึษาการศกึษาวิชาทหารและกีฬามหาวทิยาลัยติดต่อสอบถามไดท้ี่

โทรศัพท์หมายเลข025047638-9หรือโทรสารหมายเลข025033868

 ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047821 และ 

0 2504 7823

4.สำานักวิชาการ(e-mail	address:	aaoffice@stou.ac.th)
 ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายตำารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/การอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047531-4หรือe-mailaddress:pt.aaoffice@stou.ac.th
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 นักศึกษาท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข

025047506-7,025047509และ025047511-12

5.สำานักบรรณสารสนเทศ(e-mail	address:	dioffice@stou.ac.th)
 ประกอบด้วยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยเทคนคิฝา่ยบรกิารสนเทศฝา่ยบรกิารสือ่การศึกษาและศนูย์เทคโนโลย ี

บรรณสารสนเทศ

 หากนักศึกษาต้องการใช้บริการห้องสมุดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047463-4

6.สำานักพิมพ์(e-mail	address:	upoffice@stou.ac.th)
 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายจัดพิมพ์ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำาหน่ายและฝ่ายวิชาการ

 หากนักศึกษาต้องการส่ังซื้อเอกสารการสอน/วัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข025047671-2

7.สำานักการศึกษาต่อเนื่อง(e-mail	address:	ceoffice@stou.ac.th)
 ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อ 

และเทคโนโลยีการฝึกอบรมฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมและฝ่ายอุทยานการศึกษา

 หากนกัศกึษาต้องการทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการสัมฤทธิบตัรและโครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑติศกึษา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025047711-2และหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข025047716-8หรือโทรสารหมายเลข025033558

8.สำานักคอมพิวเตอร์(e-mail	address:	csoffice@stou.ac.th)
 ประกอบด้วยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยบรกิารงานคอมพิวเตอร์ฝา่ยปฏิบติัการประมวลผลและฝา่ยวิเคราะห์ 

และพัฒนาระบบ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา(e-mail	address:	rdoffice@stou.ac.th)
 ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยประสานงานการวิจยัฝา่ยพัฒนาและเผยแพร่งานวิจยัศนูยวิ์จยัการศกึษา 

ทางไกลศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษและฝ่ายวิจัยสถาบัน

 หากนักศึกษาต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข025047586-98และโทรสารหมายเลข025034898

10.สำานักบัณฑิตศึกษา(e-mail	address:	gsoffice@stou.ac.th)
 สำานักบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรหลังปริญญาตรี 

ทุกระดับหลักสูตรได้แก่1)ประกาศนียบัตรบัณฑิต2)ปริญญาโท3)ประกาศนียบัตรชั้นสูงและ4)ปริญญาเอก

 ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยทะเบยีนและวัดผลบณัฑติศกึษาฝา่ยกจิกรรมปฏิสมัพันธ์บณัฑติศกึษา 

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาและฝ่ายการศึกษานานาชาติ

 หากนักศึกษาต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับ 

การสมคัรเพ่ือรบัการคดัเลือกเขา้ศกึษาตอ่ในโอกาสต่อไปสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศพัท์หมายเลข025047560-4 

และโทรสารหมายเลข025032662,025033675
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11.ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.
 ศูนย์วิทยพัฒนา ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ

ของประเทศปัจจุบันมี10แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้แก่ลำาปางสุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์

นครนายกจันทบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลาโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้

 1.เพ่ือสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบ 

การสอนทางไกล

 2.เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา

 3.เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

 4.เพ่ือสนบัสนนุการจดักจิกรรมของชมรมนกัศกึษาชมรมบณัฑิตสมาคมสุโขทยัธรรมาธิราชและองคก์รอืน่ 

ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

 5.เพื่อดำาเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 ดูรายละเอียดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และe-mailaddress ของ 

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.แต่ละแห่งที่หน้า97-99





ระบบการศึกษาทางไกล
 1. การศึกษาในระบบการศกึษาทางไกล

 2. วิธีการศึกษาด้วยตนเอง

 3. ระบบการบริการการศึกษา

 4. การวดัและการประเมินผลการศึกษา

 5. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

  ปริญญาตรี 4 ปี
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 1.  การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชใช้ระบบการศกึษาที่เอือ้อำานวยให้นกัศกึษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาดว้ยตนเอง

โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติเป็นวิธีการศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่เรียกว่า“ระบบการศึกษาทางไกล”

ระบบการศกึษาทางไกลเปน็ระบบการศึกษาที่เปดิโอกาสให้นกัศกึษาที่อยู่ในทอ้งถิน่ต่างๆสามารถศึกษาหาความรู้ 

ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปของ 

เอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติและสื่อเสริมประจำาชุดวิชาเช่นซีดีเสียงดีวีดีซีดีมัลติมีเดียหนังสืออ่านประกอบต่างๆ

รายการวทิยุกระจายเสยีงรายการวทิยุโทรทศัน์หรอืรายการสอนเสรมิทางไกลการสอนเสรมิตามศูนย์บรกิารการศกึษา

การจัดหลักสตูรของมหาวิทยาลยัใช้หลกัการบูรณาการเนือ้หาเขา้ดว้ยกนัในรปูของชดุการสอนเรยีกว่า“ชดุวชิา” 

ชุดวิชาแต่ละชุดวิชาแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น15หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยใช้เวลาศึกษาประมาณ12ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะ 

เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า15สัปดาห์

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 

น้อยที่สุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาสาระประสบการณ์รวมทั้งการประเมิน 

ผลการศึกษาดังนี้

การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์
ก.เอกสารการสอนประจำาชุดวิชาประกอบดว้ยคำาอธิบายชดุวชิาวตัถุประสงค์ของชดุวิชารายชือ่หนว่ยการสอน 

วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการสอนของหน่วยต่างๆ เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนจัดอยู่ในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม 

ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารการสอนทุกหน่วยอย่างละเอียดพร้อมทั้งทำากิจกรรมตามที่ได้กำาหนดไว้ในแต่ละหน่วย

ข.แบบฝึกปฏิบัติประจำาชุดวิชา ประกอบด้วย คำาชี้แจงในการใช้แบบฝึกปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หน่วยการสอนแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน ที่ว่างสำาหรับบันทึกสาระสำาคัญ ทำากิจกรรมและทำารายงาน 

รวมทั้งแบบทดสอบประจำาหน่วย

ค.ซีดีเสียง/MP3 ประจำาชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดีเสียง/MP3 ประจำาชุดวิชาบางชุดวิชาใช้คู่กับ 

เอกสารการสอนมลัีกษณะเปน็คำาบรรยายเพ่ือขยายเสรมิหรอืสรปุเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนให้ชดัเจนย่ิงขึน้โดย

จัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน

ง.ดวีดีีประจำาชุดวิชามหาวทิยาลัยได้จดัทำาดวีีดหีรอืส่ือวิดทีศัน์ประจำาชดุวิชาในบางชดุวชิาที่ตอ้งการสรปุสาระ

สำาคญัหรอืขยายเนือ้หาสาระหรอืประสบการณ์หรอืเสริมเติมเต็มให้ผู้เรียนเขา้ใจเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้โดยนำาเสนอในรูปแบบ 

ของการแสดงกระบวนการ การสาธิต การทดลองหรือ เสนอเรื่องราวต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระชุดวิชาและ 

เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

ระบบการศึกษาทางไกล
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จ.ซีดีมัลติมีเดียประจำาชุดวิชามหาวิทยาลัยได้จัดทำาซีดีมัลติมีเดียประจำาชุดวิชาในบางชุดวิชาเพื่อสรุปสาระ

สำาคญัหรอืขยายเนือ้หาสาระหรอืประสบการณ์หรอืเสรมิเตมิเต็มให้ผู้เรยีนเขา้ใจเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้โดยจดัสง่ให้นกัศกึษา

พร้อมเอกสารการสอน

นอกจากการศกึษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณย์ีแลว้มหาวิทยาลยัยังให้บรกิารสือ่การศกึษาในรปูแบบ 

ต่างๆเพื่อเอื้ออำานวยประโยชน์ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย 

มากขึ้น ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการย้อนหลัง(OnDemand) ทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สื่อประสมรูปแบบต่างๆ

ที่ใช้ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย

การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาเป็นส่ือเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน 

หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ15 รายการ ความยาวประมาณรายการละ20 นาที เพ่ือเสริมเนื้อหาเป็น 

การขยายโลกทศัน์ให้กบันกัศกึษาจากขอ้มลูและวทิยากรผู้มีประสบการณ์นกัศกึษาสามารถรับฟังรายการดังกล่าวได้ตาม 

ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้กับนักศึกษาล่วงหน้า โดยส่งไปพร้อมกับข่าว 

มสธ. หรือรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านดาวเทียมไทยคม5 ระบบC-Band 

ช่องFMSukhothai และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://www.stou.ac.th gSTOUOnlineg  

FMSukhothai
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การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเป็นส่ือเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือ 

ชดุวิชาเฉพาะบางชดุวชิาชดุวิชาละ4รายการความยาวประมาณรายการละ25-30นาทีมุง่ขยายเนือ้หาที่เข้าใจยากดว้ย 

การแสดงเสียงและภาพเคล่ือนไหวที่สมจริงในสถานการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรในแง่มุมต่างๆ โดย 

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาล่วงหน้าไปพร้อมกับ 

ขา่วมสธ.นกัศกึษาสามารถตดิตามชมรายการสอนทางวิทยุโทรทศันไ์ด้ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

(STOUChannel)ผา่นดาวเทียมไทยคม5ระบบC-Bandชอ่งSTOUChannelและระบบKUBandทางสถานวิีทยุโทรทศัน ์

ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลDLTV8และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th g 
STOUOnlinegSTOUChannelสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการช่องETVและสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การศึกษาจากรายการย้อนหลัง(ONDEMAND)ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัย
เพื่อเพิ่มอีกช่องทางในการเรียนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยได้จัดทำาฐานข้อมูลรายการ

วิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อเสริมอื่นๆเป็นรายการOnDemandทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

มหาวทิยาลัยทำาให้นกัศกึษาสามารถเลือกรบัฟัง-รบัชมรายการยอ้นหลังได้ตามตอ้งการโดยเขา้ไปที่http://www.stou.ac.th 

gSTOUOnlinegMedia-on-Demand/m-Learning

การศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)
มหาวิทยาลัยได้ผลิตส่ืออเิล็กทรอนกิส์(e-Learning)เพ่ือเปน็สือ่เสรมิชว่ยในดา้นการเรยีนการสอนให้แก่นกัศกึษา 

โดยแบ่งเป็น2รูปแบบคือรูปแบบออนไลน์(Online)และรูปแบบออฟไลน์(Offline)

1.	 รูป	แบบ	ออนไลน์	 (Online) เป็นการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จะเข้ามา 
ใช้บริการได้ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ และ/หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

http://www.stou.ac.th gSTOUOnlinege-LearninggLog in ชุดวิชาที่ให้บริการ หากไม่มีชุด 

e-Learningตรงกับที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแสดงว่าในภาคการศึกษานั้นไม่มีการเปิดสอนชุดe-Learning

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำาชุดe-Learning สำาหรับให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งนักศึกษา 

สามารถเข้าไปศึกษาที่http://www.stou.ac.th gSTOUOnlinege-Learninggชุดบริการสังคม

ชดุวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิตแขนงวิชาภาษาองักฤษที่รหสัชดุวิชาขึน้ต้นดว้ยรหสั14XXXเป็นชดุวิชาที่

มีการเรยีนการสอนและเกบ็คะแนนออนไลน์ในระบบhttp://d4lp.stou.ac.thนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนจะต้องเขา้ระบบ

และตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/ภายในเวลาที่

กำาหนดหากพ้นกำาหนดแล้วระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัติทำาให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงานและไม่มีคะแนนเก็บ 

ยกเว้น1)ชุดวิชา11312ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน2)ชุดวิชา14212ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร3)ชุดวิชา14319ทักษะการแปลภาษาอังกฤษและ4)ชุดวิชา14422การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผลมีการเรียนการสอนในระบบMoodle(http://moodle.stou.ac.th)    

2.	 รูป	แบบ	ออฟ	ไลน์	(Offline) โดยศึกษาจากซีดี/ดีวีดีประจำาชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้บริการโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำานักบรรณสารสนเทศ มสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลำาปาง สุโขทัย 

อุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์นครนายกจันทบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชยะลา
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นอกจากนี้ยังได้จดัทำาเพ่ือจำาหนา่ยให้แก่นกัศกึษาสำาหรบันำาไปศกึษาดว้ยตวัเองที่บา้นรายละเอยีดตา่งๆเกีย่วกบั

สื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นOnlineและOfflineมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในข่าวมสธ.และเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำานักเทคโนโลยีการศึกษา

โทรศัพท์025047417-8,025047876-8 หรือe-mailaddress:e-Learning@stou.ac.th โดยแจ้งข้อมูล 

ชื่อ-นามสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาสาขาวิชาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้ชัดเจน

การศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ(m-Learning)
มหาวิทยาลัยได้จดัทำาส่ือm-Learningซึง่เปน็สือ่การเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิส์ผา่นโทรศพัทม์อืถอื(Smartphone) 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการศึกษาให้กับนักศึกษาอีก1 ช่องทาง โดยการนำารายการย้อนหลัง (MediaonDemand) 

มาปรับรูปแบบให้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือโดยเข้าไปที่เว็บไซต์http://www.stou.ac.th gSTOUOnlinegm-Learning

การบริการด้านการสอนเสริม
การสอนเสริมเป็นบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมีจำานวน 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางย่ิงขึ้น ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างความกระจ่าง 

ดว้ยการตอบปญัหาขอ้สงสัยของนกัศกึษาเกีย่วกบัเอกสารการสอนที่ศกึษาการบรกิารสอนเสรมิดงักล่าวนกัศกึษาเขา้รว่ม

กิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้การจัดสอนเสริมจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ณศูนย์บริการการศึกษาบางแห่งที่มีจำานวนนักศึกษา 

ลงทะเบยีนเรยีนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด(โปรดตรวจสอบรายชือ่ชดุวชิาและศนูย์บรกิารการศกึษาทีจ่ดัสอนเสรมิ

ได้จากตารางสอนเสริมประจำาภาคการศึกษา)โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.		วัตถุประสงค์	ของ	การ	สอน	เสริมการสอนเสริมมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ4ประการคือ

1)สรุปเนื้อหาสาระของหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจจากการอ่าน 

เอกสารการสอนการทำากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติหรือแผนการศึกษาและคู่มือการศึกษาตลอดจนรายการวิทยุกระจาย

เสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์

 2)เปดิโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยัในเนือ้หาสาระที่ศกึษาในชดุวิชาที่เปดิให้มีการสอนเสรมิและได้รบั

ฟังคำาตอบคำาเฉลยปัญหาที่นักศึกษาสงสัยข้องใจ

3)เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จำาลอง กลุ่มสัมพันธ์ การวิพากษ์ 

วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเป็นต้น

 4)เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ผู้สอน เพ่ือนนักศึกษา และสร้างเครือข่ายเพ่ือการติดต่อ 

ส่ือสารในการเรยีนการให้คำาปรกึษาเกีย่วกบัการศกึษาเล่าเรยีนโดยทัว่ไปและการให้คำาแนะนำาในการแกไ้ขปญัหาสว่นตัว 

บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

2.		ตาราง	สอน	เสริม สำาหรับรายชื่อชุดวิชาพร้อมวัน/เวลา และสถานที่ที่จะทำาการสอนเสริม ขอให้นักศึกษา 
ตดิตามได้จากตารางสอนเสริมประจำาภาคการศกึษานัน้ๆซึง่จะจดัส่งใหพ้รอ้มกับ“ข่าวมสธ.”ฉบบัประจำาเดอืนกรกฎาคม 

(สำาหรับภาคการศึกษาที่ 1) และฉบับประจำาเดือนเมษายน (สำาหรับภาคการศึกษาที่ 2) หรือติดตามได้จาก 

http://www.stou.ac.th g หน่วยงานg สำานักบริการการศึกษาg ศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาค 

gตารางสอนเสริม
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3.		วิธี	การ	สอน	เสริม การสอนเสริมจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วย หรือชุดวิชาในบางประเด็น 
ที่ยากสลับซับซ้อน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาจากเอกสารการสอน ทำากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ 

หรือแผนการศึกษา และคู่มือการศึกษา โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยจะทำาหน้าที่เป็น

อาจารย์สอนเสริม

4.		สถาน	ที	่สอน	เสริมมหาวิทยาลัยไดม้อบหมายใหศ้นูยบ์รกิารการศกึษาจงัหวัดและศนูยบ์รกิารการศกึษาภาค 
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสถานที่สอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษา (โปรดตรวจสอบสถานที่สอนเสริมได้จากตาราง 

สอนเสรมิทีจ่ดัส่งใหพ้รอ้มขา่วมสธ.หรอือา่นรายละเอยีดจากhttp://www.stou.ac.th gหนว่ยงานgสำานกับรกิาร

การศึกษาgศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคgตารางสอนเสริม)

5.		เอกสาร	โสต	ทัศน์	ประกอบ	การ	สอน	เสริม เป็นเอกสารสรุปเนื้อหาสาระของแต่ละชุดวิชาและรวบรวม 

ประเด็นสำาคัญเพ่ือประกอบการสอนเสริม ทั้งนี้นักศึกษาสามารถdownload เอกสารโสตทัศน์ทุกชุดวิชาที่มีการ 

จัดสอนเสริมได้จากhttp://www.stou.ac.th g  สำานักบริการการศึกษาg  ศูนย์บริการการศึกษาประจำา 

ภูมิภาคgเอกสารโสตทัศน์และขอให้นักศึกษานำาเอกสารโสตทัศน์ติดตัวไปพร้อมกับการเข้ารับสอนเสริมทุกครั้ง

6.		การสอนเสริมผ่านดาวเทียม(ช่องSTOUChannel) เป็นบริการการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา 
ในบางชุดวิชาโดยการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องรายการSTOUChannel ให้กับนักศึกษาที่อยู่บ้านพักอาศัย 

หรือถ่ายทอดสดไปยังศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาติดตามรับชมการสอนเสริมได้ทุกวันตั้งแต่

เวลา10.00-12.00,14.00-16.00น.และติดตามการออกซำ้าในเวลา04.00-06.00น.และ22.00-24.00น.

7.		ประโยชน์	ที่	นักศึกษา	จะ	ได้	รับ นักศึกษาจะได้รับความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากอาจารย์ 

สอนเสริมและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน รวมทั้งยังสามารถสอบถามปัญหาในด้านอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรงจากอาจารย์สอนเสริม เช่น ปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียนการศึกษา 

เอกสารการสอนให้ประสบผลสำาเร็จเป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอนเสริมในรูปแบบอื่นๆอีก ได้แก่ การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 

การสอนเสริมในเรือนจำา/ทัณฑสถาน การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) และการสอนเสริมแบบเข้ม 

เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลาและชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม สำานักบริการการศึกษาจะแจ้งให้ทราบในแต่ละ 

ภาคการศึกษาผ่าน“ข่าวมสธ.”หรือสื่ออื่นๆตามความเหมาะสม

อนึ่งในกรณีนักศึกษาพลาดการรับฟังการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต(e-Tutorial) ในวันเวลาที่กำาหนด 

นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าเว็บไซต์http://www.stou.ac.th g STOU 

Onlinege-Tutorialนอกจากนัน้ยงัสามารถรบัฟังการสอนเสรมิไดท้ีส่ถานวิีทยุโทรทศันก์ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม

DLTV8วันจันทร์-วันศุกร์ช่วงเวลา04.00-07.30น.และเวลา18.00-24.00น.และในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

ช่วงเวลา08.30-24.00 น. โดยตารางออกอากาศจะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับแจ้งให้นักศึกษาทราบจัดส่งไปพร้อมกับ 

“ข่าวมสธ.”

นักศึกษาที่สนใจDVDสอนเสริมสามารถสั่งซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือdownloadได้จาก

MediaonDemandหรือขอสำาเนาได้ที่สำานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์
ในบางชุดวิชานักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์โดยใช้เวลาศึกษาประมาณสัปดาห์ละ 

2ชั่วโมงต่อ1ชุดวิชามหาวิทยาลัยจะจัดแหล่งฝึกงานหรือฝึกภาคปฏิบัติโดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
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1.		การ	ปฏิบัติ	การ	ใน	ห้อง	ทดลองในบางชุดวิชานักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้เข้าห้องปฏิบัติการของสถาบัน 
การศกึษาหรอืหนว่ยงานเชน่วิทยาลัยโรงพยาบาลโรงงานเปน็ตน้โดยมหาวิทยาลยัจะแต่งต้ังบคุลากรในหนว่ยงานนัน้เปน็ 

ผู้นิเทศก์และประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษาตามความเหมาะสม

2.		การ	ฝึกงานในบางชดุวิชามีลักษณะเนือ้หาที่นกัศกึษาจะต้องฝกึงานและดูงานในสถาบนัวชิาการและวิชาชพี

ต่างๆโดยนักศึกษาต้องทำารายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลทุกครั้ง

3.		การ	เข้า	ร่วม	ประชุม	สัมมนา ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าประชุมและสัมมนาทางวิชาการตามเนื้อหา 
ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา

4.		การ	เข้า	ร่วม	ใน	สถานการณ์	จำาลอง ในบางชุดวิชา ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมในสถานการณ์จำาลองเพื่อฝึกทักษะความชำานาญในการแก้ปัญหาและการดำาเนินงานด้วย

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ในบางสาขาวิชาจะจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ 

ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นๆดังนี้

1.		สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	รหัส	15	จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต14ชุดวิชาได้แก่ 
 1.1ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 1.8 ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 1.2ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.9 ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 

 1.3ชุดวิชาการเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 1.10 ชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 

 1.4ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1.11 ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 1.5ชุดวิชาการพูดและการแสดงสำาหรับ 1.12 ชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

 วิทยุกระจายเสียง 1.13 ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 1.6ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1.14 ชุดวิชาการวางแผนการออกแบบและ 

 ขั้นสูง   การผลิตสื่อชุมชน

 1.7ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอย่างน้อย 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่กล่าวข้างต้นและต้อง 

เขา้รบัการฝกึภาคปฏิบตัิเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนัน้ๆสำาหรบัรายละเอยีดการจดัฝกึปฏิบตัิสำานกั

บริการการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

2.		สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	 รหัส	20 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจำานวน1ชุดวิชาคือชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งสำานักบริการการศึกษาจะแจ้งกำาหนด 

วันเวลาและสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป

3.		สาขา	วิชา	วิทยาการ	จดัการ	รหัส	30จดัให้มีการฝกึปฏิบติัเสรมิทกัษะในหลักสูตรระดบัปรญิญาตรีหลักสตูร 

บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมจำานวน2ชุดวิชา คือชุดวิชาการจัดการธุรกิจ 

นำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร

และเครื่องดื่มนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่าน 

สื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งสำานักบริการการศึกษาจะแจ้งกำาหนดวันเวลาและสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา

ต่อไป
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4.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส	50	จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วย

การฝึกด้วยตนเองฝึกตามมอบหมายและฝึกเสริมทักษะดังนี้

4.1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ2ชุดวิชาได้แก่

4.1.1 ชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

4.1.2 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 4.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ2 ชุดวิชา 

ได้แก่

4.2.1 ชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน

4.2.2 ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 4.3หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ11ชุดวิชาได้แก่

4.3.1 ชุดวิชาร่างกายมนุษย์ 4.3.7 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

4.3.2 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย1 4.3.8 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย1

4.3.3 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย2 4.3.9 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย2

4.3.4 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติ 4.3.10 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

  เวชกรรมแผนไทย  และเภสัชกรรมแผนไทย

 4.3.5ชุดวิชานวดแผนไทย1 4.3.11ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย

 4.3.6ชุดวิชานวดแผนไทย2 

5.		สาขา	วิชา	มนุษย	นิเวศ	ศาสตร์ รหัส	70	 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์จำานวน1ชุดวิชาคือชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารนักศึกษา 

จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าวซึ่งสำานักบริการการศึกษาจะแจ้งกำาหนดวันเวลาและสถานที่ 

ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป

6.		สาขา	วิชา	เกษตรศาสตร์	และ	สหกรณ์	 รหัส	90	 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ 
ปรญิญาตรีแขนงวิชาการจดัการการเกษตรวิชาเอกการจดัการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจดัการการผลิตพืชและวิชาเอกการ 

จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจำานวน4ชุดวิชาได้แก่ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ชุดวิชา 

การฝกึปฏิบติัการจดัการการผลิตพืชชดุวิชาการฝกึปฏิบติัเสริมทกัษะการผลิตพืชและชดุวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อมปา่ไม้ 

โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าวซึ่งสำานักบริการการศึกษาจะแจ้งกำาหนดวันเวลา

และสถานที่ใหน้กัศึกษาทราบในแต่ละภาคการศกึษาตอ่ไปสำาหรบัชดุวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้มปา่ไมเ้ปน็ชดุวิชาฝกึปฏิบตัิ

สำานักบริการการศึกษาจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำาและส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำาหนด

7.	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส	96	 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จำานวน17 ชุดวิชา 
ได้แก่

 7.1ชุดวิชาระบบสำานักงานอัตโนมัติ 7.6 ชุดวิชาหลักการและการบริหารเครือข่าย

 7.2ชุดวิชาระบบสำานักงานอัตโนมัติและ 7.7 ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7.8 ชุดวิชาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุและ 

 7.3ชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล  การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

 7.4ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 7.9 ชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 7.5ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
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 7.10ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 7.15 ชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 7.11ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ 7.16 ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และ

 7.12ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึกการพิมพ์   บรรจุภัณฑ์

 พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด 7.17 ชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 7.13ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์

 7.14ชุดวิชาการวิจัยและการสัมมนาทาง

 เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

สำานักบริการการศึกษาจะแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล

 2.  วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาเป็นผู้กำาหนดความสำาเร็จในการเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น 

ระยะเวลาที่จะเรียนจนสำาเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วันและเวลาที่ใช้ในการเรียน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ละครั้งและสถานที่ที่ใช้ในการอ่านเป็นต้นอย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทาง

ดังต่อไปนี้เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำาเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

1.มีเป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจนรู้ความต้องการของตนเองว่าเรียนมสธ.เพื่ออะไรหรือเรียนทำาไมหากมี 

เป้าหมายในการเรียนชัดเจนจะเป็นแรงจูงใจที่จะดำาเนินการและลงมือกระทำาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

2.มีการวางแผนการเรียน3ระยะได้แก่

 -ระยะสั้นหมายถึงการวางแผนการอ่านในแต่ละวัน/สัปดาห์

 -ระยะกลางหมายถึงการวางแผนการอ่านทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้จบก่อนสอบ

 -ระยะยาวหมายถึงการวางแผนการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร

3.มีการจดัการการเรยีนตามแผนที่วางไว้ในการวางแผนการเรยีนนกัศึกษาจะเปน็ผู้กำาหนดวนัและเวลาในการ

อ่านเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชาอย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยอ่านเอกสารการสอนให้จบ

สามารถตอบวตัถปุระสงคใ์นแตล่ะตอนไดค้รบทัง้15หนว่ยก่อนสอบในขณะเดยีวกันควรศกึษาเพ่ิมเติมจากส่ือเสริมอืน่ๆ

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามความพร้อมและความสะดวกควรมีการทบทวนความรู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

4.มีการติดตามประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอนักศึกษาควรตรวจสอบและประเมินผลการอ่าน 

เอกสารการสอนแตล่ะหนว่ย/ตอนว่ามีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาตามวัตถปุระสงค์ในแต่ละหนว่ย/ตอนตามที่กำาหนดหรอืไม่

5.มีการพัฒนาการเรียนอยา่งตอ่เนือ่งหากผลการเรยีนของนกัศกึษายังไม่เปน็ที่พอใจควรปรบัเปล่ียนวิธีการเรยีน 

เพื่อให้เหมาะสมและดีที่สุดสำาหรับตนเอง

6.มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำาเป็นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนเช่นทักษะการอ่านเทคนิค

การจดบันทึกการพัฒนาความจำาเทคนิคการตอบข้อสอบปรนัยและอัตนัยเป็นต้น

 3.  ระบบการบริการการศึกษา
ดว้ยนกัศกึษาของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชซึง่มีกระจายอยู่ในทกุจงัหวัดทัว่ประเทศมหาวิทยาลัยจงึจำาเปน็

ต้องจัดบริการการศึกษาที่เอื้ออำานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยใช้วิธีการต่างๆที่นักศึกษา

สามารถขอรับบริการได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยการจัดบริการแก่นักศึกษาดังนี้
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การบริการด้านวัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษาต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นักศึกษาได้แก่

ก.ชุดการสอนประกอบด้วยเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติอย่างละ2-3เล่มต่อ1ชุดวิชา

ข.เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวมสธ.ซึ่งจะแจ้งข่าวสารที่สำาคัญของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบเช่นตาราง

การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของชุดวิชาต่างๆ กำาหนดการสอนเสริม กำาหนดการสอบ

ระเบียบและประกาศต่างๆเป็นต้น

เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

การบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.	วิทยุ	กระจาย	เสียง มหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาชุดวิชาละ15 รายการ ความยาว 

รายการละประมาณ20 นาที เนื้อหาสาระของรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นการเสริมความรู้ในเอกสารการสอน 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการผลิตรายการมีหลายรูปแบบอาทิการสัมภาษณ์ละครการอภิปราย

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากรายการวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด นักศึกษาจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้า 

โดยศึกษาจากเอกสารการสอนและทำาแบบฝกึปฏิบตัิในชดุวิชานัน้ๆเสียกอ่นและเมือ่รบัฟังรายการวิทยุแตล่ะรายการแล้ว 

ควรบันทึกสาระสำาคัญลงในแบบฝึกปฏิบัติหรือสมุดบันทึกของตนเองเพื่อช่วยการเรียนการสอนของนักศึกษา

ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่เปดิสอนในแตล่ะภาคการศกึษาจะจดัพิมพ์เปน็แผน่พับและจดัส่งให้ 

นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือนักศึกษาสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตที่http://www.stou.ac.th

gตารางออกอากาศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาดังนี้

 1.สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านดาวเทียมไทยคม5ระบบC-Bandช่องFMSukhothai

และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://www.stou.ac.thเลือกSTOUOnline

ที่FMSukhothaiออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมง
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 2.สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยกรมประชาสัมพันธ์

        คลื่น1,467KHzระบบA.M.

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.00-09.00น.,15.00-17.00น.,21.30-23.00น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา14.00-17.00น.,21.30-23.00น.

 ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯไปยังสถานีย่อย11สถานีดังนี้

ลำาดับที่ สถานี/จังหวัด กำาลังส่ง/KW ระบบ ความถี่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กรุงเทพมหานคร

ลำาปาง

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

นครสวรรค์

กระบี่

จันทบุรี

ระนอง

แม่ฮ่องสอน

100

100

100

20

50

50

50

50

20

2.5

2.5

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

F.M.

F.M.

1,467KHz

549KHz

621KHz

711KHz

1,242KHz

558KHz

936KHz

963KHz

927KHz

105.75MHz

102MHz

ข.วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยผลิตรายการการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป 
ชดุวิชาแกนหรอืชดุวิชาเฉพาะบางชดุวิชาแพร่ภาพออกอากาศชดุวิชาละ4รายการความยาวประมาณรายการละ25-30นาท ี

โดยอาจเสนอเป็นชุดรายการด้วยการรวมกลุ่มชุดวิชา หรือเสนอเป็นรายชุดวิชาด้วยการนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ 

ที่นา่สนใจอาทิสถานการณ์จำาลองละครการอภิปรายการสัมภาษณ์สนทนานกัศกึษาควรเตรียมตัวล่วงหนา้เชน่เดียวกบั 

การฟังรายการวิทยุกระจายเสียง

ตารางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น จะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับส่งไป 

พร้อมกับ “ข่าวมสธ.” ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือ นักศึกษาสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ต 

ที่http://www.stou.ac.th gตารางออกอากาศปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพร่ภาพออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาดังนี้

ออกอากาศทาง

1.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์(NBT)

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา17.00-17.25น.

วันเสาร์  เวลา05.30-05.55น.

วันอาทิตย์  เวลา09.55–09.58น.

2.สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ETV)และtruevisionsช่อง180

 วันจันทร์  เวลา06.30-07.00น.,16.00-16.30น.,18.30-19.00น.,21.30-22.00น. 

 วันอังคาร เวลา16.00-16.30น.,18.30-19.00น.,21.30-22.00น.

 วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา18.30-19.00น.,21.30-22.00น.
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3.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV8)และtruevisionsช่อง193

 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา04.00-06.00น.,18.00-24.00น.

 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา08.30-12.00น.,13.00-16.30น.,18.00-24.00น.

4.สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(STOUChannel)

 ผ่านดาวเทียมไทยคม5ระบบC-Bandช่องSTOUChannel

และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://www.stou.ac.th  

เลือกSTOUOnlineที่TVOnlineออกอากาศทุกวัน24ชั่วโมง

ค.	รายการ	วิทยุ	และ	โทรทัศน์	ON	DEMAND ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถรับชมรายการวิทยุกระจายเสียง 

และรายการวิทยุโทรทัศน์ในช่วงเวลาออกอากาศได้สามารถเลือกรับฟังและรับชมรายการย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ 

http://www.stou.ac.th gSTOUOnlinegMediaonDemand/m-Learning

ง.		รายการ	เพื่อ	การ	ศึกษา	และ	รายการ	เพื่อ	บริการ	สังคม	ทาง	STOU	Onlineอีกช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย 
ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจคือการรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง

ออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษาเข้าไปที่http://www.stou.ac.th gSTOUOnlinegSTOUChannel

หรือFMSukhothai

ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างน้อย5ประเภทดังนี้

1.		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ภาค เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่จัดตั้งข้ึนโดยได้รับความร่วมมือ 
จากสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง 

ศูนย์บริการการศึกษาข้ึน ณ สถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในการจัดบริการการสอนเสริมสรรหาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อทำาหน้าที่สอนเสริมเฉพาะในภูมิภาคที่รับผิดชอบ 

จัดสนามสอบ ให้คำาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้บริการข่าวสารต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

2.		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ 
จากสถานศึกษาระดับมธัยมศกึษาสังกดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศกึษาธิการ(ตามนโยบาย 

ความร่วมมือเมื่อปี พ.ศ.2521) ในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษา 

จังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจำาจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดสถานที่ที่ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้แก่การปฐมนิเทศนักศึกษา 

การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและหน่วยประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับ

มหาวิทยาลัยได้โดยตรงอีกด้วย

3.		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ เป็นศูนย์บริการการศึกษาที่จัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสาขาวิชาเป็นครั้งคราวตามความจำาเป็นที่ต้องมีการศึกษาเฉพาะทาง เช่น สาขาวิชา 

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์จัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สำานักงานเกษตรประจำาภาค และสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์จัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ที่กระจาย 
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อยู่ทัว่ประเทศทัง้นี้ศนูย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกจิมีบทบาทและหนา้ที่ความรบัผดิชอบในการใหก้ารศกึษาให้คำาปรกึษา 

แนะนำาทางวิชาการ เสริมความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ฝึกงานฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

เฉพาะวิชาทั้งยังเป็นแหล่งกลางในการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา

แต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนเสริม

4.		ศนูย	์บริการ	การ	ศกึษา	เฉพาะ	กจิ			มมุ	มสธ.เปน็ศนูย์บริการหอ้งสมดุและส่ือการศกึษาที่ได้รับความร่วมมอื 
จากหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ได้แก่ สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง มุม มสธ. ขึ้นในห้องสมุดประชาชน 

อำาเภอเมืองทุกจังหวัดและสำานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้จัดตั้งมุมมสธ.ในห้องสมุด 

ประชาชนของกรุงเทพมหานครบางแห่ง รวมทั้งร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์จัดต้ัง มุม มสธ. ในห้องสมุดเรือนจำา/ 

ทัณฑสถานบางแห่ง โดยศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการส่ือการศึกษา 

ตา่งๆไดแ้ก่เอกสารการสอนพรอ้มแบบฝกึปฏิบติัที่มหาวทิยาลัยผลิตหนงัสืออา่นประกอบชดุวิชาหนงัสืออา้งองิหนงัสือ

สารคดีและความรู้ต่างๆและสื่อซีดีเสียงชุดวิชา

5.		ศนูย	์วิทย	พัฒนา	มสธ.เปน็หนว่ยงานในสงักดัของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชซึง่จดัต้ังอยู่ในสว่นภูมภิาค
รวม10แหง่ทัว่ประเทศเพ่ือให้บรกิารส่ือการศกึษาและบรกิารขา่วสารข้อมลูต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่นกัศกึษานกัเรยีน

และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไปได้แก่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปางสุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์นครนายก

จันทบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลา

การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชได้จดับรกิารแนะแนวการศกึษาและอาชพีให้แก่นกัศึกษาต้ังแต่สมคัรเข้าศกึษา

จนสำาเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ

ศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาวิธีการศึกษาให้เหมาะสมกับตนเอง จนสำาเร็จการศึกษา ผ่าน

กระบวนการให้คำาปรึกษาและแนะแนวเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

กระดานสนทนา"คุยกับนักแนะแนว"และให้คำาปรึกษาโดยตรงแก่นักศึกษาที่มาพบด้วยตนเองณที่ทำาการมหาวิทยาลัย

และศูนย์วิทยพัฒนามสธ.โดยมีการให้บริการดังนี้

1.		การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ก่อน	ศึกษา โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจศึกษาต่อใน มสธ.แนวทาง 
การเลือกสาขาวิชาเรียน และแนวทางประกอบอาชีพหลังสำาเร็จการศึกษาด้วย ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ ส่ือบุคคล 

และบริการแนะแนวการศึกษาต่อในมสธ.แก่นักเรียนนักศึกษาระดับม.6ปวช.ระดับปวส.ณโรงเรียนและวิทยาลัย 

ต่างๆจัดบริการแนะแนวและนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยโรงเรียนสถาบันการศึกษาบริษัท 

และสถานประกอบการต่างๆที่ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัย

2.		การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ระหว่าง	ศึกษา โดยการให้ความรู้และการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล 
เทคนิคในการเรียนด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะการเรียนที่จำาเป็นต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลโดย 

จัดบริการแนะแนวการศึกษาดังนี้

  (1)การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่จำาเป็นเกี่ยวกับการศึกษา 

ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล เช่น การวางแผนการศึกษา วิธีการศึกษาด้วยตนเอง การวัดและประเมินผล 

การศึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลและแนวทางการเรียนให้ประสบความสำาเร็จจาก 

บัณฑิตรุ่นพี่เป็นต้น
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  (2)การให้คำาปรึกษาและติดตามการเรียน เน้นการให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายกรณี การติดตาม 

ผลการเรียนและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-4

  (3)การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตโดยการจัดโครงการแนะแนวต่างๆได้แก่โครงการแนะแนวนัดหมาย

สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่1โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่2-3ขึ้นไปโครงการพัฒนา

ทักษะชีวิตและการเรียนสำาหรับนักศึกษาในชั้นปีที่4และโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อการพัฒนาบัณฑิต  

  (4)ทนุการศกึษาไดแ้ก่ทนุกู้ยมืเพ่ือการศกึษา(ทนุกยศ.)ทนุมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช(ทนุมสธ.)

และทุนของหน่วยงานอื่นๆ(ดูรายละเอียดที่หน้า38)

  (5)สารสนเทศและสื่อเพื่อการแนะแนวต่างๆ โดยให้บริการสารสนเทศในด้านการเรียนด้านอาชีพ

ด้านส่วนตัวและสังคมผ่านสื่อ ทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการทางWebcasting รายการวิทยุโทรทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและhttp://www.stou.ac.th

3.		การ	แนะแนว	อาชีพ	 โดยการให้คำาปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพโดยเข้าไปที่http://www.stou.ac.th gบริการการศึกษา 

gแนะแนวการศึกษาgแนะแนวอาชีพ 
 การจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดทั้งในลักษณะการให้บริการแนะแนวเป็นรายบุคคลและ 

รายกลุ่มและการแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อ

4.		การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ผ่าน	สื่อโดยการให้คำาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาผ่านสื่อต่างๆได้แก่
  1)รายการวทิยุกระจายเสยีงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยเครอืข่ายเพ่ือการศกึษา 

คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มทุกวัยในวันจันทร์เวลา15.20-16.00น.

  2)รายการวิทยุโทรทศัน์เพือ่แนะแนวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช

(STOUChannel)ในวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนเวลา06.00น.,12.00น.และ18.00น.

  3)ข่าวมสธ.คอลัมน์“แนะแนว”

  4)สิ่งพิมพ์ต่างๆได้แก่เอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่องเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

  5)สื่อดีวีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชา

  6)สือ่คอมพวิเตอร์เครือข่ายอนิเทอรเ์นต็http://www.stou.ac.th g“บรกิารการศกึษา-แนะแนวการศกึษา” 

กระดานสนทนา“คุยกับนักแนะแนว”

  7)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์e-mailaddress:co.csoffice@stou.ac.th

การบริการห้องสมุด
สำานกับรรณสารสนเทศเปน็หอ้งสมดุของมหาวิทยาลัยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัหาสือ่การศกึษาทกุประเภท 

และจัดบริการห้องสมุดเพื่อรองรับภารกิจการเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการนำาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำาเนินภารกิจของห้องสมุด รวมทั้งร่วมมือกับห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกอื่น 

จัดบริการห้องสมุดร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำาคัญให้นักศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ 

นักศึกษาสามารถรู้จักและเข้าถึงสื่อการศึกษารวมทั้งบริการห้องสมุดได้ที่http://library.stou.ac.thและติดตามข่าว

กิจกรรมห้องสมุดและสาระความรู้เพิ่มเติมที่FacebookเพจSTOUe-Library

 



29 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระบบบริการห้องสมุด
สำานกับรรณสารสนเทศจดับรกิารหอ้งสมดุเปน็ระบบเครอืขา่ยใน3ระดบัคอืในระดบัส่วนกลางระดบัภาคและ 

ระดับจังหวัดดังนี้

1.ระดับส่วนกลางณอาคารบรรณสารที่ทำาการของมหาวิทยาลัยhttp://library.stou.ac.th/

2.ระดบัภาคจดัต้ังณศนูย์วทิยพัฒนามสธ.จำานวน10แหง่ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศมขีอบเขตในการบรกิาร 

ครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง5–11จังหวัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ได้แก่

 2.1ศนูย์วิทยพัฒนามสธ.จนัทบรุีใหบ้ริการครอบคลุม5จงัหวัดคอืจนัทบรุีตราดระยองสระแกว้และชลบรุ ี

e-mail:cb.adoffice@stou.ac.th        

 2.2ศนูยวิ์ทยพัฒนามสธ.นครนายกใหบ้รกิารครอบคลุม9จงัหวดัคอืนครนายกปราจนีบรุีปทมุธานีนนทบุร ี

ฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสระบุรีและกรุงเทพมหานครe-mail:nk.adoffice@stou.ac.th

 2.3ศนูยว์ทิยพัฒนามสธ.นครศรธีรรมราชใหบ้รกิารครอบคลุม7จงัหวัดคอืชมุพรระนองนครศรธีรรมราช 

สุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและภูเก็ตe-mail:nr.adoffice@stou.ac.th

 2.4ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์ให้บริการครอบคลุม8จังหวัดคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท

สิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองเพชรบูรณ์และพิจิตรe-mail:nw.adoffice@stou.ac.th

 2.5ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรีให้บริการครอบคลุม8จังหวัดคือเพชรบุรีสมุทรสงครามราชบุรี

สมุทรสาครกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีและนครปฐมe-mail:pb.adoffice@stou.ac.th

 2.6ศนูย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลาใหบ้รกิารครอบคลุม7จงัหวัดคอืยะลาปตัตานีนราธิวาสสงขลาตรงัพัทลงุ 

และสตูลe-mail;yl.adoffice@stou.ac.th

 2.7ศนูย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปางใหบ้รกิารครอบคลุม8จงัหวัดภาคเหนอืคอืลำาปางลำาพูนเชยีงใหม่แพร ่

พะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนและน่านe-mail:lp.adoffice@stou.ac.th

 2.8ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.สุโขทัยให้บริการครอบคลุม5จังหวัดคือสุโขทัยพิษณุโลกกำาแพงเพชรตาก

และอุตรดิตถ์e-mail:sk.adoffice@stou.ac.th

 2.9ศนูย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานีใหบ้รกิารครอบคลุม11จงัหวัดคอือดุรธานีหนองบวัลำาภูหนองคาย

ชัยภูมิขอนแก่นเลยสกลนครมหาสารคามกาฬสินธุ์บึงกาฬและนครราชสีมาe-mail:ud.adoffice@stou.ac.th

 2.10ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานีให้บริการครอบคลุม9จังหวัดคืออุบลราชธานีอำานาจเจริญ

ศรีษะเกษยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครพนมe-mail:ub.adoffice@stou.ac.th

3.ระดับจังหวัด

3.1จดัต้ังศนูย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกจิมมุมสธ.จำานวน80แหง่โดยขอความรว่มมอืจากหนว่ยงานต่างๆ 

ได้แก่

 1) สำานกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั(กศน.)จดัตัง้มมุมสธ.ในหอ้งสมดุ 

ประชาชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศจำานวน75แห่ง

 2)สำานกัวฒันธรรมกฬีาและการทอ่งเทีย่วจดัต้ังมมุมสธ.ในกรุงเทพมหานคร3แหง่ได้แก่หอ้งสมดุ 

เพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญห้องสมุดประชาชนบางเขนและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม

 3)เทศบาลนครภูเก็ต1แห่ง

 4)หอสมุดติณสูลานนท์โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา1แห่ง

 3.2ศนูย์วทิยบรกิารบณัฑติศกึษา2แหง่ไดแ้ก่หอสมดุมงัคลาภิเษกวังไกลกงัวลและหอสมดุติณสลูานนท์

โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
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การให้บริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับศูนย์บริการนักศึกษาพิการจึงเป็นโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้นักศึกษาพิการที่มีความต้องการจำาเป็นทางการศึกษา สามารถเข้าถึง 

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยพยายามขจัดอุปสรรคซึ่งจำากัดโอกาส 

ของนกัศกึษาพิการและจดัหาบรกิารการศกึษาสนบัสนนุเพ่ือชว่ยให้นกัศกึษาพิการสามารถบรรลุเปา้หมายทางการศกึษาได ้

โดยจัดบริการตามความต้องการจำาเป็นของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการดังนี้

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย

2.เพ่ือเปน็ศนูยก์ลางในการให้บรกิารชว่ยเหลอืนกัศกึษาพิการตามความต้องการจำาเปน็ของแต่ละบุคคลให้ศกึษา 

ในระบบการศึกษาทางไกลได้ประสบผลสำาเร็จ

3.เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในด้านข้อมูล 

และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับนักศึกษาพิการ

4.เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำางานด้านผู้พิการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.เพ่ือทำาการศกึษาวิจยัองค์ความรูเ้กีย่วกบัคนพิการเพ่ือนำาผลมาใช้ในการให้บรกิารชว่ยเหลือการเรยีนในระบบ 

การศึกษาทางไกลของนักศึกษาพิการและผู้ดูแลคนพิการ

6.เพื่อส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ผู้พิการ

บริการที่จัดให้กับนักศึกษาพิการ
บรกิารตา่งๆที่ศนูย์บรกิารนกัศกึษาพิการจะสามารถจดัให้ได้นัน้ขึน้อยู่กบันโยบายของมหาวทิยาลัยการบรหิาร 

จดัการงบประมาณความพรอ้มของหนว่ยงานโดยศนูย์บรกิารนกัศกึษาพิการจะมหีนา้ที่หลกัในการเปน็ผู้เชือ่มประสานงาน 

เครอืข่ายหรอืแสวงหาความชว่ยเหลือตามความตอ้งการจำาเปน็ของนกัศกึษาเพ่ือสนบัสนนุการเรยีนรู้ของนกัศกึษาพิการ

และสามารถจัดบริการเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้ได้ในปัจจุบันประกอบด้วย

1.บริการให้คำาปรึกษาทางการเรียน

2.การจัดนิเทศนักศึกษาพิการผู้ปกครองผู้ช่วยเหลือและการจัดกลุ่มการช่วยเหลือตามความต้องการจำาเป็น

เช่นการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาออทิสติกเป็นต้น

3.บริการให้ยืมเอกสารเสียงเดซีสำาหรับผู้พิการทางการมองเห็น

4.การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ

5.บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับคนตาบอดสายตาเลือนราง

6.บริการข้อสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครในพื้นที่ภูมิลำาเนาของนักศึกษาพิการ

7.บริการข้อสนเทศเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ภูมิลำาเนาของนักศึกษาพิการ

8.เงนิอดุหนนุการศกึษาสำาหรบันกัศกึษาพิการ(ตามโครงการเงินอดุหนนุการศกึษาสำาหรบันสิิตนกัศกึษาในระดบั 

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)

9.บรกิารเกีย่วกบัการจดัสอบไดแ้ก่การขยายข้อสอบขอ้สอบเสียงการจดัหอ้งสอบเฉพาะกลุ่มการจดัหอ้งสอบ 

ในอาคารชั้นล่างเป็นต้น
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เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวงศกึษาธิการได้จดัทำาโครงการเงนิอดุหนนุทางการศกึษาสำาหรบั 

นิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ให้ผู้พิการที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการสนับสนุน 

ทางการเงนิโดยจดัสรรเปน็เงนิอดุหนนุคา่ใช้จา่ยทางการศึกษาไดแ้ก่คา่เลา่เรยีนคา่บำารงุการศกึษาและคา่ธรรมเนยีมตาม

รายการที่ปรากฏในระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืประกาศของสถานบนัอดุมศกึษาทัง้นี้ไม่เกนิอตัราและรายการที่คณะกรรมการ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการกำาหนดไว้

นกัศกึษาพิการที่มีคณุสมบติัตามที่สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากำาหนดและมีบตัรประจำาตัวคนพิการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน 

ทางการศกึษาดงักลา่วสามารถตดิตอ่ขอรบัแบบแสดงความจำานงขอรบัเงนิอุดหนนุทางการศกึษาสำาหรบันสิตินกัศกึษา

พิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำานักบริการการศึกษา โทรศัพท์ 

025047821-3โทรสาร025033963e-mailaddress:ds.esoffice@stou.ac.thหรือทางจดหมายที่

ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	พิการ
สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ตำาบล	บาง	พูด	อำาเภอ	ปากเกร็ด

	 	 	 จังหวัด	นนทบุรี	11120

ติด

แสตมป์

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการให้บริการสำาหรับนักศึกษาพิการทางอินเทอร์เน็ต 

ที่http://www.stou.ac.th gเข้าสู่หน้าหลักgสำานักบริการการศึกษาgศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
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 4.  การวัดและการประเมินผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยแบง่ลักษณะเนือ้หาชดุวชิาออกเปน็ชดุวิชาเชงิทฤษฎีและชดุวิชาเชงิปฏิบติัโดยให้มีการประเมนิผล 

การศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการประเมินผลการศึกษาดังนี้

1.การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ

2.การสอบประจำาภาคการศึกษา

3.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา

 การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาสาขาวิชาจะเป็นผู้กำาหนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี 

หรือเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา 

ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชานั้นรับผิดชอบโดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีการวัดและประเมินผลความรู้ของนักศึกษาในปลายภาคการศึกษา

  ก.	ระบบ	การ	จัด	สอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค คือ ภาคต้นและภาคปลายในแต่ละ 
ภาคการศึกษามีการจดัสอบ2ครัง้คอืสอบไล่และสอบซอ่มซึง่จดัให้สำาหรบันกัศกึษาที่สอบไล่ในภาคการศกึษานัน้ไม่ผา่น 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดภาคการศึกษาพิเศษให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนอีกจำานวน1 ชุดวิชา โดยจะจัดสอบ 

ภาคการศึกษาพิเศษให้พร้อมกับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศกึษาพิเศษจะไมม่ีการสอบซ่อมทัง้นี้สำานกัทะเบยีนและวัดผลจะจดัสง่รายละเอยีดวิธีปฏิบติัตนในการเขา้สอบ 

และกำาหนดการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นรายบุคคลก่อนวันสอบประมาณ 10-20 วัน หรือตรวจสอบทาง 

อนิเทอรเ์นต็ที่http://www.stou.ac.thหรอืตรวจสอบทางโทรศพัท์(อตัโนมติั)ที่โทร.025047799หรอืศนูย์ขอ้มลูทะเบยีน 

และบริการนักศึกษาโทร.025047231หรือศูนย์สารสนเทศโทร.025047788และส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

(SMS)

	 	ข.		สนาม	สอบ เพ่ือเป็นการประหยัดและอำานวยความสะดวกแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปิดสนามสอบ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งสนามสอบเป็นอย่างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำาจังหวัดที่เป็นศูนย์บริการ 

การศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดใดก็จะเข้าสอบตามสนามสอบในจังหวัด 

ของตนหรือสนามสอบระดับอำาเภอในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าการเดินทางไปสอบในจังหวัดไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันมี 

24อำาเภอคือสัตหีบบัวใหญ่สีคิ้วนางรองกันทรลักษณ์เดชอุดมเมืองพลชุมแพกุมภวาปีสุวรรณภูมิสว่างแดนดิน 

เชียงดาวปัวแม่สะเรียงแม่สอดอุ้มผางบึงสามพันหัวหินทุ่งสงเกาะสมุยหาดใหญ่นาทวีเบตงและสุไหงโก-ลก 

กรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ช่ัวคราวไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ให้ยื่นคำาร้องขอย้ายสนามสอบ(มสธ.27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์

จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ45วันมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายสนามสอบนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังมหาวิทยาลัย

จะจัดให้สอบภายในเรือนจำานั้นๆ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยงัมีบรกิารจัดสอบในตา่งประเทศสำาหรบันกัศกึษาที่ไม่สะดวกจะเขา้สอบในสนามสอบ

ประเทศไทย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ มาแล้ว และจ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบ

6,500บาทตอ่ครัง้ของการสอบโดยมหาวิทยาลยัจะจัดสอบให้ณสถานเอกอัครราชทตู/สถานกงสลุใหญ่ประจำาประเทศ

นั้นๆที่พร้อมจะดำาเนินการจัดสอบให้ส่วนนักศึกษาที่พำานักอยู่ในประเทศมาเลเซียเมืองฮ่องกงเมืองไต้หวันสิงคโปร์

บรไูนดารสุซาลามสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์และซาอุดอีาระเบียซ่ึงมหาวิทยาลยัจัดตัง้ศนูย์บรกิารที่จะดำาเนนิการจัดสอบให้

กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้แล้ว
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	 ค.	วัน	และ	เวลา	สอบ เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าสอบได้โดยไม่กระทบต่องานประจำา 
ที่ปฏิบตัิอยู่มหาวิทยาลัยดำาเนนิการจดัสอบในแต่ละภาคการศกึษาเฉพาะในวันเสาร์และวนัอาทติย์ดำาเนนิการสอบเสรจ็ส้ิน 

ภายใน2 วัน โดยจัดสอบวันละ2 คาบ ในการสอบไล่และสอบซ่อมของภาคการศึกษาปกติยกเว้นในภาคการศึกษา 

พิเศษและการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2จะจัดสอบวันละ3คาบซึ่งจะแจ้งกำาหนดการสอบให้นักศึกษาทุกคนทราบเป็น

รายบุคคลทางไปรษณีย์

 ง.		การ	ย้าย	สนาม	สอบ นกัศกึษาที่ไม่สามารถเข้าสอบณสถานที่สอบที่มหาวิทยาลยัจดัให้ได้ให้ยืน่คำารอ้งขอย้าย 

สนามสอบ(มสธ.27)สำาเนาแบบฟอร์มจากหน้า240และส่งมายังมหาวิทยาลัยก่อนการสอบ45วัน

 มหาวิทยาลัยให้บริการย้ายสนามสอบเป็น2ลักษณะดังนี้

 1) ย้ายสนามสอบถาวรซึง่มหาวิทยาลัยจะจดัสอบให้กับนกัศกึษาในสนามสอบที่ขอย้ายในทกุภาคการศกึษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนจนกว่านักศึกษาจะยื่นคำาร้องขอย้ายสนามสอบครั้งต่อไป

 2)ยา้ยสนามสอบชัว่คราวเปน็การจดัสอบให้ในสนามสอบที่นกัศกึษาขอย้ายเฉพาะภาคการศกึษาที่ได้ยืน่ 

คำาร้องไว้เท่านั้น

 ทั้งนี้ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 

ได้สะดวกส่งมาที่ฝ่ายจัดสอบสำานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

ตัวอย่างการกรอกใบคำาร้องขอย้ายสนามสอบ
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จ.		การ	แจ้ง	ผล	การสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำาเนินการประมวลผลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งผลการสอบให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคลโดยกำาหนดวันประกาศผลการสอบดังนี้

วันประกาศผลการสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย

ภาคต้น สอบไล่

 สอบซ่อม

15มี.ค.2560 24มี.ค.2560

24มิ.ย.2560 30มิ.ย.2560

ภาคปลาย สอบไล่

 สอบซ่อม

13ก.ย.2560 22ก.ย.2560

20ธ.ค.2560 29ธ.ค.2560

นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำาหนดวันประกาศผลสอบในแต่ละปีการศึกษาได้จากคู่มือลงทะเบียนเรียนที่จัดส่ง

ให้ทางไปรษณีย์หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่http://www.stou.ac.th 

การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยให้ลำาดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชาดังนี้

ลำาดับขั้น ความหมาย

H (ได้คะแนนร้อยละ76ขึ้นไป)

S (ได้คะแนนร้อยละ60-75)

U (ได้คะแนนต่ำากว่าร้อยละ60)

I

เกียรตินิยม(HONOUR)

ผ่าน(SATISFACTORY)

ไม่ผ่าน(UNSATISFACTORY)

ไม่สมบูรณ์(INCOMPLETE)

 สัญลักษณ์Iในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำาหนดให้ในกรณีต่อไปนี้

 (1)นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำาดับขั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษจะไม่มี

 ลำาดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำาดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย*(ลำาดับขั้นที่มี 

 เครื่องหมาย*กำากับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว)แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อมIจะเปลี่ยน

 เป็นUโดยอัตโนมัติหรือ

 (2)การดำาเนินกิจกรรมที่กำาหนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

 จากกรณีท้ัง2 ข้างต้น เมื่อผู้ท่ีได้คะแนนเกียรตินิยมH หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยม 

เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์

 สัญลักษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำาหนดให้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม

ภาคปฏบัิติชุดวชิาการผลติฯหรอืชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯของสาขาวิชาตา่งๆและตอ้งรอเขา้ฝึกปฏบัิตเิสริมทักษะ

หรือรอเข้าอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป

 การนบัชดุวิชาสะสมเพ่ือให้ครบหลักสูตรมหาวิทยาลัยจะนบัเฉพาะชดุวิชาที่นกัศกึษาสอบได้ลำาดบัขัน้HและS 

เท่านั้นโดยแต่ละลำาดับขั้นจะมีค่าดังนี้

 Hของแต่ละชุดวิชามีค่า4.00

 Sของแต่ละชุดวิชามีค่า2.30
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 5.  ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี4ปี

จำานวนชุดวิชา
ที่ศึกษา

รายละเอียดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปี(ปี)

(1)
ระยะเวลา
การศึกษา

(2)
ระยะเวลา
การได้รับ
เกียรตินิยม

(ปี)

(3)
ระยะเวลา

การศึกษา3เท่า
ของหลักสูตร

(ปี)

(4)
ระยะเวลา

ต่ออายุสถานภาพ
การศึกษา

(ปี)

(5)
รวมระยะเวลา
การศึกษาที่อยู่

ในระบบ
(ปี)

5-6 1 - 3 1 4

12 2 2 6 1 7

13-15 2.5 2.5 7.5 1 8.5

16-18 3 3 9 1 10

19-21 3.5 3.5 10.5 1 11.5

22-26 4 4 12 1 13





ทุนการศึกษา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคำานึงถึงโอกาสในการศึกษาของผู้ใฝ่รู้ ใส่ใจในการศึกษา ซึ่งมีข้อจำากัดทาง 

ทุนทรัพย์อันอาจทำาให้เสียโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางการศึกษาเป็น 

การเพ่ิมคุณค่าทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติได้ในทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยกำาหนดทุนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถ

ขอรับทุนการศึกษาได้ดังนี้

(1)	ทุน	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องกำาลังศึกษา 

อยู่ในระดับปริญญาตรีมีสัญชาติไทยและสอบไล่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย2ชุดวิชาก่อนภาคการศึกษา 

ที่ขอรับทุน โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการขอรับทุนจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง

คุณสมบัติเงื่อนไขและวิธีการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2557หน้า197-198

(2)	กองทุน	กู้	ยืม	เพื่อ	การ	ศึกษา	ของ	รัฐบาล
 เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) ทั้งนี้หากนักศึกษามีความ 

สนใจและต้องการขอใช้สิทธิกู้ยืมจากกองทุนดังกล่าวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://www.stou.ac.thหรือที่

http://www.studentloan.or.thเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 

025047631,025047637หรอืที่http://www.stou.ac.th gบรกิารการศึกษาแนะแนวการศกึษาg“ทนุการศกึษา” 

โดยนักศึกษาสามารถสำาเนาใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้จากภาคผนวกหน้า247-251

 

 มหาวิทยาลัยเปดิรบัแบบ	คำาขอ	ทนุ	การ	ศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ตัง้แต	่วนั	ที	่15	กมุภาพันธ์	
ถงึวันที	่30	มถินุายน	ของ	ทกุ	ป	ีโดยจดัส่งไปท่ีฝา่ยแนะแนวการศึกษาสำานกับรกิารการศกึษามหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราชตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกรด็จงัหวัดนนทบรุี11120หากเกนิระยะเวลาดงักล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถ 

ดำาเนินการใดๆได้ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาส่งแบบคำาขอทุนการศึกษาภายใน	เวลา	ที่	กำาหนดหากมีข้อสงสัยโปรด
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง10 แห่ง หรือที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา 

โทร.025047631,020547637

ทุนการศึกษา



รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/
วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจำาปีการศึกษา	2559
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ในการศกึษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชนัน้นกัศกึษาต้องระบรุหสัสาขาวิชา/แขนงวิชา/

วิชาเอกทีศึ่กษาในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆกบัมหาวทิยาลัยอาทิการลงทะเบยีนเรยีนการสอบการตดิตอ่และการดำาเนนิ 

กจิกรรมอืน่กบัมหาวิทยาลัยดังนัน้นกัศึกษาจงึต้องพึงทราบและจดจำารหสัสาขาวิขา/แขนงวิชา/วิชาเอกทีศ่กึษาใหถ้กูต้อง 

แม่นยำาเพื่อประโยชน์การปฏิบัติกิจกรรมทางการศึกษาดังนี้

สาขาวิชา(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก(รหัส) ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

1.ศิลปศาสตร์(10) หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์)
1.1แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ BachelorofArts(InformationScience)
 1)วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป(10434) ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
 2)วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน
  (10444)

B.A.(InformationScience)

1.2แขนงวิชาภาษาอังกฤษ(10614) ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
BachelorofArts(English)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
B.A.(English)

1.3แขนงวิชาไทยคดีศึกษา(10224) ศิลปศาสตรบัณฑิต(ไทยคดีศึกษา)
BachelorofArts(ThaiStudies)
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
B.A.(ThaiStudies)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

1.4ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
 อาชีพ(10111)

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
CertificateinEnglishforSpecificCareers

 1)กลุ่มวิชาเฉพาะครู(A) ป.ออ.(ครู)
Cert.inESC(Teaching)

 2)กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย(1) ป.ออ.(กฎหมาย)
Cert.inESC(Law)

 3)กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ(2) ป.ออ.(ธุรกิจ)
Cert.inESC(Business)

 4)กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม(3) ป.ออ.(การโรงแรม)
Cert.inESC(HotelWork)

 5)กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน(4) ป.ออ.(งานสำานักงาน)
Cert.inESC(OfficeWork)

 6)กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว(5) ป.ออ.(การท่องเที่ยว)
Cert.inESC(Tourism)

 7)กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์(6) ป.ออ.(คอมพิวเตอร์)
Cert.inESC(Computer)

 8)กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข(7) ป.ออ.(การสาธารณสุข)
Cert.inESC(PublicHealth)

 9)กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง(8) ป.ออ.(ช่าง)
Cert.inESC(Technicians)

 10)กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร(9) ป.ออ.(การเกษตร)
Cert.inESC(Agriculture)

รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน	
ประจำาปีการศึกษา	2559
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอนประจำาปีการศึกษา2559(ต่อ)

สาขาวิชา(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก(รหัส) ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

1.ศิลปศาสตร์(10) 1.5ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป(10511) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
 (ต่อ) CertificateinGeneralEducation

ป.วิชาศึกษาทั่วไป
Cert.inGeneralEducation

1.6ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
 (10431)

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
CertificateinInformationWork

 1)กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป(1) ป.ส.
 2)กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน(2) Cert.inInf.Wk.

1.7ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 (10713) CertificateinChineseforCommunication

ป.จส.
Cert.inCC.

2.นิเทศศาสตร์(15) หลักสูตรปริญญาตรี

2.1นิเทศศาสตรบัณฑิต(15114) นิเทศศาสตรบัณฑิต
 1)กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง(1) BachelorofCommunicationArts
 2)กลุ่มวิชาโทรทัศน์(2) นศ.บ.
 3)กลุ่มวิชาภาพยนตร์(3) B.Com.Arts
 4)กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์(4)
 5)กลุ่มวิชาการโฆษณา(5)
 6)กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์(6)

หลักสูตรประกาศนียบัตร
2.2ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 (15111)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
Cert.inCommunicationArts

 1)กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง(1) ป.นศ.(วิทยุกระจายเสียง)
Cert.inComm.Arts(Radio)

 2)กลุ่มวิชาโทรทัศน์(2) ป.นศ.(โทรทัศน์)
Cert.inComm.Arts(Television)

  3)กลุ่มวิชาภาพยนตร์(3) ป.นศ.(ภาพยนตร์)
    Cert.inComm.Arts(Film)
   4)กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์(4) ป.นศ.(สื่อสิ่งพิมพ์)
  Cert.inComm.Arts(PrintMedia)
  5)กลุ่มวิชาการโฆษณา(5) ป.นศ.(การโฆษณา)
  Cert.inComm.Arts(Advertising)
  6)กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์(6) ป.นศ.(การประชาสัมพันธ์)
  Cert.inComm.Arts(PublicRelations)

 2.3ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน 

 (15221)  
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
CertificateinCommunicationfor

   Community

  ป.การสื่อสารชุมชน

  Cert.inCommunicationforCommunity
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอนประจำาปีการศึกษา2559(ต่อ)

สาขาวิชา(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก(รหัส) ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

3.ศึกษาศาสตร์(20) หลักสูตรปริญญาตรี
3.1วิชาเอกการแนะแนว(20524) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
3.2วิชาเอกการศึกษานอกระบบ(20624) ศษ.บ.
3.3วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา BachelorofEducation
 (20724) B.Ed.
3.4วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 (20824)

หลักสูตรประกาศนียบัตร
3.5ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา-
 เด็กปฐมวัย

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
CertificateinEarlyChildhood

 (20221) DevelopmentInnovation
ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Cert.inEarlyChildhoodDevelopment
 Innovation

3.6ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ- ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย
 เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม แบบองค์รวม
 (20231) CertificateinHolisticWell-Being

DevelopmentforEarlyChildhood
ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
Cert.inHolisticWell-BeingDevelopment
forEarlyChildhood

4.วิทยาการจัดการ
 (30)

หลักสูตรปริญญาตรี
4.1แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
 1)วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

  (ต่อเนื่อง)(30132)
เทคโนโลยีบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง)
BachelorofTechnology(Construction

  Management)
ทล.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง)
B.Tech.(ConstructionManagement

4.2วิชาเอกการจัดการ(30204) บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.3วิชาเอกการเงิน(30274) BachelorofBusinessAdministration
4.4วิชาเอกการตลาด(30284) บธ.บ.
4.5วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและ B.B.A.
 การโรงแรม(30294)
4.6วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น(30334) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
4.7วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป(30344) BachelorofPublicAdministration
4.8วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 (30354)
รป.บ.
B.P.A.

4.9บัญชีบัณฑิต(30424)  บัญชีบัณฑิต
BachelorofAccountancy
บช.บ.
B.Acc.
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอนประจำาปีการศึกษา2559(ต่อ)

สาขาวิชา(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก(รหัส) ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

5.นิติศาสตร์(40) หลักสูตรปริญญาตรี
5.1นิติศาสตรบัณฑิต(40114) นิติศาสตรบัณฑิต

BachelorofLaws
น.บ.
LL.B.

หลักสูตรประกาศนียบัตร
5.2ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน(40311) ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

CertificateinCommunicationLeaders
ป.ผน.
Cert.inCom.Leaders

5.3ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ

 ทรัพย์สิน(40212)
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ 

 ทรัพย์สิน

 ป.กท.
CertificateinLandandPropertyLaw
Cert.inLPL.

6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรปริญญาตรี

 (50) 6.1สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(50174) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
BachelorofPublicHealth
ส.บ. 
B.P.H.

6.2วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและ
 (50514)  ความปลอดภัย)

BachelorofScience(Occupational
 HealthandSafety)
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc.(OccupationalHealthandSafety)

6.3การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(50424) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
BachelorofThaiTraditionalMedicine
B.TM.

7.เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี

 (60) 7.1วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(60124) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
7.2วิชาเอกเศรษฐศาสตร์(60134) BachelorofEconomics

ศ.บ.
B.Econ.
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอนประจำาปีการศึกษา2559(ต่อ)

สาขาวิชา(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก(รหัส) ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

8.มนุษยนิเวศศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี

 (70) 8.1แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ 

 โภชนาการ

 1)วิชาเอกอาหารโภชนาการและ

  การประยุกต์(70314)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาหารโภชนาการ
 และการประยุกต์)

  BachelorofScience(FoodNutritionand
Applications)
วท.บ.(อาหารโภชนาการและการประยุกต์)
B.Sc.(FoodNutritionandApplications)

 2)วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ 

  ครอบครัว(70414)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาการมนุษย์และ
 ครอบครัว)

  BachelorofArts(HumanandFamily
Development)
ศศ.บ.(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A.(HumanandFamilyDevelopment)

9.รัฐศาสตร์(80) หลักสูตรปริญญาตรี
9.1แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทาง 
 รัฐศาสตร์(80124)

รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีและเทคนิคทาง
 รัฐศาสตร์)

BachelorofPoliticalScience(Theory
andTechniquesinPoliticalScience)
ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
B.Pol.Sc.(TheoryandTechniquesin
 PoliticalScience)

9.2แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตรบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหว่าง
 (80314)  ประเทศ)

BachelorofPoliticalScience
(InternationalRelations)
ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
B.Pol.Sc.(InternationalRelations)

10.เกษตรศาสตร์และ หลักสูตรปริญญาตรี
 สหกรณ์(90) 10.1แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตรบัณฑิต(ส่งเสริมการเกษตร)

  (90144) BachelorofAgriculture(Agricultural
Extension)
กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag.(AgriculturalExtension)
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอนประจำาปีการศึกษา2559(ต่อ)

สาขาวิชา(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก(รหัส) ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

10.เกษตรศาสตร์และ 10.2แขนงวิชาการจัดการการเกษตร เกษตรศาสตรบัณฑิต(การจัดการการเกษตร)
 สหกรณ์(90)
 (ต่อ)

 1)วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 
  (90514)

BachelorofAgriculture(Agricultural
 Management)

 2)วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ 
  (90524)

กษ.บ.(การจัดการการเกษตร)
B.Ag.(AgriculturalManagement)

 3)วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
  สิ่งแวดล้อม(90534)
 4)วิชาเอกธุรกิจการเกษตร(90544)
10.3แขนงวิชาสหกรณ์(90614) บริหารธุรกิจบัณฑิต(สหกรณ์)

BachelorofBusinessAdministration
 (Cooperatives)
บธ.บ.(สหกรณ์)
B.B.A.(Cooperatives)

11.วิทยาศาสตร์และ หลักสูตรปริญญาตรี
 เทคโนโลยี(96) 11.1แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 1)วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
  (96124)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม)

 2)วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และ
  บรรจุภัณฑ์(96134)

BachelorofScience(Industrial 
 Technology)

  วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc.(IndustrialTechnology)

11.2แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสื่อสาร)

 1)วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ BachelorofScience(Informationand
  (96314)  CommunicationTechnology)
 2)วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร(96324)
 3)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์(96334)

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร)
B.Sc.(Informationand 
 CommunicationTechnology)


 





    การดำาเนินการระหว่างการศึกษา
    1.  การ ลง ทะเบียน
    2.   การ โอน ชุด วิชา
    3.   การ เทียบ ผล การ ศึกษา และ เทียบ ประสบการณ์
    4.   การ ขอ ยา้ย สงักดั สาขา วิชา และ การ เปลีย่น วิชา เอก
    5.   การ ต่อ อายุ สถานภาพ นักศึกษา
    6.   การ ขอ เปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
    7.   การ ขอ เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
    8.   การ ขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
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การดำาเนินการระหว่างการศึกษา

 1.  การลงทะเบียน
ในการศกึษามหาวิทยาลัยจะจดัส่งโครงสรา้งตลอดหลักสูตรการศกึษาที่นกัศกึษาจะต้องศกึษาให้ครบหลักสูตร

จงึจะสำาเรจ็การศกึษาไปพรอ้มการตอบรบัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาดงันัน้เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวางแผนล่วงหนา้เกีย่วกบั

ชดุวชิาที่จะลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาของตนได้โดยสะดวกนกัศกึษาสามารถบนัทกึรายละเอยีดโครงสรา้ง

หลักสูตรที่จะต้องศึกษา ข้อมูลชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ผลการสอบให้ครบถ้วนทุกภาคการศึกษาไว้ในระเบียนชุดวิชา

ที่ลงทะเบยีนเรยีนสำาหรับนกัศกึษา/ผู้เรียน(มสธ.17)และแบบฟอรม์สำาหรบันกัศกึษาวางแผนการลงทะเบยีนในการบนัทกึ

ข้อมูลไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการศึกษาตลอดจนช่วยให้สามารถ

วางแผนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างถูกต้อง

การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมสำาคัญที่นักศึกษาต้องดำาเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร

จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจวิธีและขั้นตอนของการลงทะเบียนอย่างรอบคอบและ

ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถ

รบัลงทะเบยีนให้นกัศึกษาได้และจะเปน็ผลดีตอ่นกัศึกษาเองในการได้รบัเอกสารการสอนข่าวสารข้อมลูและการได้รบับรกิาร

ด้านอื่นๆอีกด้วย

ในการลงทะเบยีนเรียนแต่ละภาคการศกึษานกัศกึษาสามารถศกึษารายละเอียดไดจ้ากคูม่อืหลกัสตูรการศกึษา 

คู่มือลงทะเบียนเรียน และคู่มือนักศึกษา ประกอบกัน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายในช่วงเวลาที่กำาหนดในปฏิทินการศึกษาประกอบด้วย

1.คูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนประจำาปีการศกึษาและรายละเอยีดการลงทะเบยีนสอบซอ่มภาคตน้และภาคปลาย

2.คำาชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคปลายกรณีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

3.คำาชี้แจงการลงทะเบียนภาคพิเศษ 

เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้วให้นักศึกษาดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ศกึษาทำาความเขา้ใจและตรวจสอบชดุวิชาที่ต้องการจะลงทะเบยีนเรียนว่าอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรการศกึษา

ที่มหาวิทยาลัยแจ้งหรือไม่

2.ตรวจสอบชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนว่าเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นหรือไม่

3.ตรวจสอบชดุวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีนกบัตารางสอบประจำาภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีนเพ่ือให้แน่ใจวา่เปน็ชดุวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ และแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีคาบเวลาสอบไม่ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย 

 ไม่ อนุญาต ให้ นักศึกษา เข้า สอบ มากกว่า 1 ชุด วิชา ใน คาบ เวลา สอบ เดียวกัน

4.กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบยีนเรียนผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารและผา่นPayatPostโดย มหาวทิยาลยั จะ ยึดถอื 

 การก รอก รหัส (ตัวเลข) เป็น เกณฑ์ ใน การ รับ ลง ทะเบียน

5. เลือก วิธี การลง ทะเบียน เรียนและชำาระ เงิน   (ศึกษา ราย ละเอียด วิธี การ ลง ทะเบียน เรียน และชำาระ เงิน 

 ใน หน้า 55-59)
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กิจกรรมการลงทะเบียนที่สำาคัญประกอบด้วย5กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ

1.การลงทะเบียนเรียน 1ก.ค.-1ส.ค.2559 1ม.ค.-1ก.พ.2560 1มิ.ย.-1ก.ค.2560

2.การเพิ่มชุดวิชา 17ก.ค.-30ก.ย.2559 17ม.ค.-30มี.ค.2560

3.การลาพักการศึกษา ภายใน15ส.ค.2559 ภายใน13ก.พ.2560

4.การถอนชุดวิชา ภายใน16ต.ค.2559 ภายใน15เม.ย.2560

5.การลงทะเบียนสอบซ่อม 1มี.ค.-18มี.ค.2560 1ก.ย.-17ก.ย.2560

การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยจะจดัส่งคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนให้แก่นกัศกึษาที่ยังคงมีสถานภาพเปน็นกัศกึษาซึง่ไดแ้ก่นกัศกึษา

ที่ลงทะเบยีนเรยีนและลาพักการศกึษาในภาคการศกึษาที่ผา่นมาแลว้เทา่นัน้นกัศกึษาที่ไมไ่ดร้บัคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีน

โปรดติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาโทร.025047231หรือนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.stou.ac.th"ปริญญาตรี"การลงทะเบียนเรียน"ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบ

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
1)นกัศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกที่สมคัรเขา้ศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนพรอ้มกับสง่ใบสมคัรและเอกสาร

อื่นๆภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2)นกัศึกษาเกา่ต้องลงทะเบยีนเรียนแตล่ะกิจกรรมภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลยักำาหนดตามปฏิทนิการศกึษา

ประจำาปีมิ ฉะนั้น จะ ไม่มี สิทธิ ลง ทะเบียน เรียน และ ศึกษา ใน ภาค การ ศึกษา นั้นๆ

3)นักศึกษาเก่าท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ต้องลาพักการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยและต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ เพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(ดูรายละเอียด

เรื่องการลาพักการศึกษาหน้า54-55)

4)สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาพิเศษให้เปน็ไปตามระเบยีบว่าดว้ยการศกึษาภาคการศึกษาพิเศษ

5)นักศึกษาที่ลง ทะเบียน ชุด วิชา ใด เป็น ครั้ง แรก ใน สถานภาพ นักศึกษา ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย กำาหนด 

 ให้ ต้อง ซ้ือ วัสด ุการ ศึกษา ทุก ชุด วิชา แม้ว่าชุดวิชาดังกล่าวจะเคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนในสถานภาพนักศึกษาอื่นก็ตาม

ดังนั้นในการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ต้อง ชำาระ เงิน ทั้ง ค่า ชุด วิชา และ ค่า วัสดุ การ ศึกษา

สำาหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านในชุดวิชาใด เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ำาอีก ให้ชำาระเงินเฉพาะค่าชุดวิชา

โดยไม่ต้องชำาระเงินค่าวัสดุการศึกษายกเว้นชุดวิชาดังกล่าวมีการปรับปรุงเอกสารการสอน

6)การปรบัปรงุเอกสารการสอนชดุวิชาที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการปรับปรุงเอกสารการสอนโดยเริม่ต้ังแต่

ภาคการศกึษาใดกต็ามนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่มหาวทิยาลัยประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุ  

ต้อง สั่ง ซื้อ วสัดุ การ ศึกษาใหม่เนื่องจากในการสอบของชุดวชิาดังกล่าวจำาเป็นต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

7)จำานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติมหาวิทยาลัยกำาหนดให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาแต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา และสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก 1 ชุดวิชาใน

ภาคการศึกษาพิเศษ
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นักศึกษาท่ีมีความจำาเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ปกติใดได้ ต้องดำาเนินการลาพัก 

การศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาปกติที่ไม่ลงทะเบียนเรียน โดยสามารถลาพักการศึกษาได้

ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันสำาหรับภาคการศึกษาพิเศษนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้อง

ลาพักการนักศึกษา

8)การเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรยีนให้นกัศกึษาวางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งหลักสตูรทีม่หาวิทยาลยั

จัดส่งให้ ดูแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาและตรวจสอบ

ตารางสอบประจำาภาคการศึกษานัน้ๆเพ่ือมิให้วันและคาบเวลาสอบของชดุวชิาที่เลือกลงทะเบยีนตรงกันเนือ่งจากในแต่ละ

คาบสอบเวลามหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าสอบได้เพียง 1 ชุด วิชา เท่านั้น

9)การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรีนกัศกึษาสามารถเลอืกลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาต่างๆที่เปดิสอนในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ยกเว้น ชุดวิชาที่มีลักษณะตามเกณฑ์การ

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีดังนี้

 ก.ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข.ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำาซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆในหลักสูตรที่เรียน

ค.ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 นกัศกึษาดรูายชือ่ชดุวิชาที่ไมอ่นญุาตใหเ้ลือกลงทะเบยีนเรยีนเปน็ชดุวชิาเลือกเสรจีากเอกสารคูม่อืหลักสูตร

การศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

10)การลงทะเบียนเรยีนชดุวชิาประสบการณ์วิชาชพีนกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพี

ได้ต่อเมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเท่านั้น หรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาไม่เกิน 

3 ชุด วิชา สุดท้าย ของ หลักสูตร หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข จะทำาให้เกิดความล่าช้าและอาจพลาดโอกาส

ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นได้โดยมีเกณฑ์ดังนี้

 ก.จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นที่จะสำาเรจ็การศกึษาและเหลือชดุวชิาที่จะลงทะเบยีน

 ไม่เกิน3ชุดวิชารวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย

 ข.เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือ

 แจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนดต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำาระ

 ค่าที่พักและค่าอาหารในระหว่างการอบรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับการแจ้งให้เข้ารับ

 การอบรม

11)การเปล่ียนแปลงหรอืแกไ้ขข้อมูลการลงทะเบียนนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาใดไปแล้ว หากตอ้งการ

เปลี่ยนชุดวิชาใดให้ถอนชุดวิชานั้นๆและเพิ่มชุดวิชาที่ต้องการใหม่โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของ

การเพิ่มและการถอนชุดวิชาที่กำาหนดตามปฏิทินการศึกษา
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2.	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนดังนี้

ขั้น ที่ 1

ตรวจสอบกำาหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา



ขั้น ที่ 2

เลือกชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากคู่มือหลักสูตรการศึกษา



ขั้น ที่ 3

กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯและคำานวณเงินที่ต้องชำาระใน

การลงทะเบียนเรียน(สำาเนาแบบฟอร์มลงทะเบียนจากหน้า245

หรือDownloadจากhttp://www.stou.ac.th)



ขั้น ที่ 4

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนลงใน

แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียน(มสธ.17)

ขั้นที่  5

เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินได้ที่

1.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

2.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านบริการเครื่องATM

3.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

4.ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำาระเงินด้วยวิธีการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

5.ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำาระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

6.ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำาระเงินที่ร้าน7-Elevenทุกสาขา

7.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินด้วยตนเองณหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า59)
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คำา	อธิบาย	ของ	ขั้น	ตอนมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่1 ตรวจสอบกำาหนดเวลาการลงทะเบยีนเรยีนจากปฏิทนิการศกึษาเพ่ือลงทะเบยีนเรยีนได้ทนัตาม

กำาหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ขั้นตอนที่2 เลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนโดยดูจากโปรแกรมการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาชดุวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนตอ้งเปน็ชดุวิชาทีเ่ปดิสอนในภาคการศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนและทกุชุดวิชา 

ที่เลือกต้องมีวันและคาบเวลาสอบไม่ตรงกัน

ขั้นตอนที่3 คำานวณเงนิทีต้่องชำาระในการลงทะเบียนนกัศึกษาตรวจสอบจำานวนเงนิทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าลงทะเบียน

เรยีนจากคูม่อืการลงทะเบยีนเรียนทีจ่ดัส่งใหท้กุปกีารศกึษาหรอืที่http://www.stou.ac.thไปที่นกัศกึษาปจัจบุนัเลือก

ปริญญาตรีไปที่การลงทะเบียนเรียนเลือกชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบ

ขั้นตอนที่4 กรอกข้อมูลชุดวิชาที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียน(มสธ.17)หน้า232-235

และหน้า244ซึ่งแบบฟอร์มนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาดังนี้

 1) เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนดำาเนินการลงทะเบียนเรียน

 2) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างลงทะเบียนเรียน โดยการนำาข้อมูลในแบบฟอร์ม

  ดงักล่าวกรอกลงในแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเรยีนผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารหรอืแบบฟอรม์การลงทะเบยีน

  เรยีนผา่นPayatPostหรอืเพ่ือลงทะเบยีนเรยีนดว้ยบรกิารเครือ่งATMและการลงทะเบยีนเรยีน

  ทางอินเทอร์เน็ต

 3) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบชุดวิชา/จำานวนเงินที่ลงทะเบียนเรียนกับใบเสร็จรับเงิน

  ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้

 4) เพ่ือให้นักศึกษาได้กรอกรายละเอียดของการชำาระเงินไว้สำาหรับเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

  กรณีมีปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน

 5) แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียนนี้ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว เพ่ือวางแผน

  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย

ขั้นที่5เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน จากช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำาหนดต่อไปนี้(อ่านรายละเอียด

วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินเพิ่มเติมในหน้า55-59)

 1)ลงทะเบยีนเรยีนและชำาระเงนิผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารไดแ้ก่ธนาคารกรงุไทยธนาคารกรงุศรอียธุยา

  ธนาคารทหารไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรธนาคารกรงุเทพ

  ธนาคารธนชาตธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสิน

 2) ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านบริการเครื่องATMธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร

  กสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารธนชาต

 3)ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

 4) ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ชำาระเงินด้วยวิธีตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 5) ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตชำาระเงินด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย

 6)ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนพร้อมบาร์โค้ดไปชำาระเงิน

  ที่ร้าน7-Eleven(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
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 7) ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ในจังหวัดลำาปางสุโขทัยอุดรธานี

  อบุลราชธานีนครสวรรค์เพชรบรุีจนัทบรุีนครนายกนครศรธีรรมราชและยะลา(ดรูายละเอยีดหนา้

  97-99)

การเพิ่มชุดวิชา
การเพ่ิมชุดวิชาเป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษา

เดยีวกนัซ่ึง ม ีขัน้ ตอน และ วิธ ีการ ชำาระ เงนิ เช่น เดยีว กบั การ ลง ทะเบียน เรยีนโดยไม ่ตอ้ง ชำาระ คา่ บำารงุ การ ศกึษา 500 บาท

เนือ่งจากนกัศกึษาได้ชำาระคา่บำารงุการศกึษาไปพรอ้มกบัการลงทะเบยีนเรยีนประจำาภาคการศกึษาแลว้โดยมีแนวปฏิบตัิและ

ขั้นตอนการเพิ่มชุดวิชาดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา
1)นกัศกึษาสามารถเพ่ิมชดุวิชาได้เฉพาะภาคการศกึษาปกติคอืภาคต้นและภาคปลายและลงทะเบยีน เพิม่ ชุด วิชา  

ได้ ภาค การ ศึกษา ละ 1 ครั้งเท่านั้น

2)นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนประจำาภาคการศึกษาอย่างน้อย1 ชุดวิชา จึงสามารถลงทะเบียน

เพิ่มชุดวิชาได้และเมื่อรวมกับการลงทะเบียนเรียนแล้วต้องไม่ เกิน 3 ชุด วิชา

3)มหาวิทยาลัยไม่รับลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาที่ซ้ำากับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และหากการเพ่ิมชุดวิชา

ซ้ำากับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขและเปลี่ยนชุดวิชาต่อไป

4)นักศึกษาจะเพ่ิมชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ อนุญาต  

ให้ นักศึกษา เพิ่ม ชุด วิชา ก่อน กำาหนด ระยะเวลา ของ การ เพิ่ม ชุด วิชา ตาม ปฏิทิน การ ศึกษา เนื่องจากจะทำาให้

เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย

5)นักศึกษาต้องชำาระเงินค่าลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อมูลการเพ่ิมชุดวิชา

ของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว

6)การชำาระค่าวัสดุการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก นักศึกษาต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษา

เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน

7)การเพ่ิมชดุวิชาท่ีเปน็ชดุวิชาเลือกเสรีและชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพีมีแนวปฏิบติัเชน่เดยีวกบัการลงทะเบยีน

เรียน

8)ไม่ อนุญาต ให้ เพิ่ม ชุด วิชา ที่ เป็น ชุด วิชา ที่ มี การ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ เว้น แต่ เป็นการ ขอ เพิ่มชุด วิชา 

 เพื่อ เข้า สอบ ใน ภาค ทฤษฎี เพียง อย่าง เดียว นั่นคือนักศึกษา ต้อง สอบ ผ่าน  ในภาค ปฏิบัติ แล้ว

9)นักศึกษาต้องดำาเนินการเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จ ภายใน กำาหนดเวลาตามปฎิทินการศึกษา 

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา
1)ตรวจสอบชุดวิชาและตารางสอบประจำาภาคการศึกษา เพ่ือป้องกันมิให้ลงทะเบียนเรียนเกิน3 ชุดวิชา

หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในชุดวิชาที่มีการสอบในวันและเวลาเดียวกันกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม

ในชุดวิชาซ้ำากับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว

2)กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารผ่าน บริการPayatPost(สำาเนาแบบฟอร์มจาก

ภาคผนวกหน้า245)โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเป็น2หมายถึงการ เพิ่ม ชุด วิชา

3)นกัศึกษาสามารถเลือกวิธีการชำาระเงนิในการเพ่ิมชดุวิชาเชน่เดยีวกบัการลงทะเบยีนเรยีนโดยดรูายละเอยีด

หน้า55-59
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การถอนชุดวิชา
นกัศึกษาที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาใดไว้แล้วแต่มีความจำาเปน็ไม่สามารถเรยีนได้ตอ้งถอนชดุวิชาที่ไมส่ามารถ

เรียนได้เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ไม่จัดสอบในชุดวิชาดังกล่าวโดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการถอนชุดวิชาดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ถอน	ชุด	วิชา
1)ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอถอนได้จะต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนหรือเพ่ิมชุดวิชาไว้แล้ว

ในภาคการศึกษาเดียวกัน

2)นกัศกึษาไมม่ีสิทธิขอคนืเงนิคา่ลงทะเบยีนในชดุวิชาที่ขอถอนแต่จะได้รบัวัสดุการศกึษาในกรณีที่มีการส่ังซือ้

3)ชดุวชิาที่นกัศกึษาเคยขอถอนในภาคการศกึษาก่อนๆและได้รับวัสดุการศกึษาด้วยนัน้ในการลงทะเบยีนเรียน

ครัง้ต่อไปและอยู่ในสถานภาพนกัศกึษาเดียวกนันกัศกึษาไม่ต้องสัง่ซือ้วัสดุการศกึษาอกีแต่หากเปน็กรณีการถอนชดุวิชา

ที่มีการฝึกปฏิบัตินักศึกษาต้องชำาระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปด้วย

4)การถอนชดุวิชาสามารถดำาเนนิการได้หลังจากทราบผลการลงทะเบยีนแล้วและตอ้งดำาเนนิการภายในกำาหนด

ระยะเวลาที่ระบุตามปฏิทินการศึกษา

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ถอน	ชุด	วิชา
ในการถอนชุดวิชานักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1)ตรวจสอบชุดวิชาที่จะขอถอนให้ถูกต้องตามหลักฐานที่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือหลักฐานการเพ่ิมชุดวิชา

ไว้แล้ว

2)เขียนจดหมายไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลโดย ระบุ ชนิด ของ การ ลง ทะเบียน ว่า “ถอน ชุด วิชา”และกรอก

รายละเอียดชุดวิชาที่ต้องการถอน

3)ส่งจดหมายถึงสำานักทะเบียนและวัดผล ภายในกำาหนดระยะเวลาของการถอนชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา

ประจำาภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่เกิน30วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษา

4)มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการถอนชุดวิชาให้นักศึกษาทราบต่อไป

การลาพักการศึกษา
ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติหากนกัศกึษาไม่สามารถลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษานัน้ๆต้องลาพักการศกึษา

เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้โดยการชำาระค่าบำารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ500 บาท มีแนวปฏิบัติและ

ขั้นตอนการลาพักการศึกษาดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา
1)นักศึกษาสามารถขอลาพักการศึกษาได้ไม่ เกิน 2 ภาค การ ศึกษา ปกติ ติดต่อ กันและต้องดำาเนินการภายใน

กำาหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักการ

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆไป

2)ระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสูตร

3)นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาเพ่ือรักษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษา
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4)นักศึกษาที่ประสงค์จะลา พัก การ ศึกษาในภาคการ ศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ให้ดำาเนินการ ลา พัก  

การ ศกึษาภายในกำาหนดเวลาของการถอนชดุวิชาในภาคการศกึษาทีล่าพักการศกึษาและใหถ้อืว่าชดุวชิาที่ไดล้งทะเบยีนเรยีน

ไว้เป็นการถอนชุดวิชา

5)กรณพีบว่านกัศกึษารายใดไมล่งทะเบยีนเรยีนและไมล่าพักการศกึษาในภาคการศกึษาปกติใดมหาวิทยาลยั

จะมีหนังสือแจ้งให้ดำาเนินการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษานักศึกษาต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในกำาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการศึกษาของนักศึกษา

 อนึ่ง  นักศึกษา ที่ได้ รับ หนังสือ “เรื่อง การ รักษา สถานภาพ นักศึกษา” จะ ทำาให้ มี ผลก ระ ทบ ต่อ การ  

ลง ทะเบียน เรียน การ รับ เอกสาร และ ข้อมูล ต่างๆ ใน ภาค การ ศึกษา ถัด ไปที่จะ ล่าช้า กว่า ปกติ และ หากดำาเนินการ ลา พัก 

การ ศึกษา ภายหลังระยะ เวลา ที่ กำาหนด อาจ ต้อง ชำาระ ค่า ธรรมเนียม เพิ่ม เติม

6)นักศึกษาที่ไม่ได้ลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา จะส้ินสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547ข้อ19(5)กำาหนดไว้

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา
1)กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost

โดย ระบุ ชนิด ของ การ ลง ทะเบียน เรียน ว่า “ลา พัก การ ศึกษา” พร้อมทั้งระบุปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการลาพักการศึกษา

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า245)

2)เลือกวิธีการชำาระเงิน ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ

PayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนเป็น5หมายถึงการ ลา พัก การ ศึกษา

วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน
การลงทะเบยีนเรยีนและชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนซึง่ไดแ้ก่คา่ลงทะเบยีนเรยีนคา่เพ่ิมชดุวชิาคา่ลาพักการศกึษา

(รักษาสถานภาพนักศึกษา)และค่าลงทะเบียนสอบซ่อมนั้นนักศึกษาสามารถชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้5วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ลง ทะเบียนเรียน และ ชำ�ระ เงิน ที่ เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร
มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางเลือกวิธีการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษา โดยสามารถชำาระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้แก่

1)ธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

2)ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

3)ธนาคารทหารไทยจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

4)ธนาคารกสิกรไทยจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

5)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ

6)ธนาคารกรุงเทพจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

7)ธนาคารธนชาตจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

8)ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

9)ธนาคารออมสิน
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นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า245)และนำาไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารพร้อมชำาระเงิน

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการทำารายการ10 บาท/กิจกรรม ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา

ผ่านระบบคอมพวิเตอร์On-lineมายังมหาวิทยาลยันักศึกษาสอบถามผลการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์

กับสำานักทะเบียนและวัดผลได้ในวันทำาการถัดไป ที่หมายเลข025047231 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐาน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนในส่วนสำาหรับนักศึกษาไว้เพื่อตรวจสอบและยืนยันกับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีที่ 2 ลง ทะเบียน เรียนและ ชำ�ระ เงิน ณ ที่ทำ�ก�ร ไปรษณีย์ ด้วย บริก�ร Pay at Post
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า245)และส่งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของ

ท่านและชำาระเงิน

ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ผ่านบริการPayatPostไม่ ต้อง จัด ส่งหลัก ฐานการ ลง ทะเบียน 

 ไป ยัง มหาวิทยาลัย  และให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านPayatPost กับใบเสร็จรับเงิน

ให้ตรงกัน หาก ไม่ ตรง กันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แก้ไขโดยทันทีและเก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับการตอบรับ

การลงทะเบยีนเรยีนจากมหาวิทยาลัยเพราะ หาก ม ีปัญหา มหาวทิยาลยั จะ ยึดถอื ใบ เสรจ็ รบั เงนิ ใน การรบั ลง ทะเบียน เรยีน 

เท่านั้น

ห้าม	นักศึกษา	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เป็น	ธนาณัติ	ออนไลน์



การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและณที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการPayatPost

ในการลงทะเบียนเรียนมีรายละเอียดดังนี้

(1)กรอกรหัสประจำาตัวนักศึกษา

(2)กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียนได้แก่1=ลงทะเบียนเรียน

(3)กรอกปีการศึกษาที่ลงทะเบียนได้แก่59

(4)กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนได้แก่1=ภาคการศึกษาที่1

  2=ภาคการศึกษาที่2

  3=ภาคการศึกษาพิเศษ

  4=สอบซ่อมภาคการศึกษาที่1

  5=สอบซ่อมภาคการศึกษาที่2

(5)กรอกจำานวนชุดวิชา ที่ต้องการลงทะเบียนเช่น1หรือ2หรือ3

(6)(7)และ(8)กรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

(7)(6.1-8.1)วัสดุให้กรอกความต้องการวัสดุการศึกษาได้แก่

 1=ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา

 2=ไม่ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา

คำาเตือน ให้นักศึกษาเลือกช่องทางการลงทะเบียนและชำาระค่าลงทะเบียนเพียงช่องทางเดียวจนกว่าจะสิ้นสุด

กิจกรรมประจำาภาคการศึกษาและ ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ATM

แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านบริการเครื่องATMโดยดำาเนินการตามวิธีที่3หน้า57
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การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน	นักศึกษา	จะต้องกรอกตัวเลขให้ถูกต้อง	และครบถ้วน 
มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์	เพราะมหาวิทยาลัยยึดรหัส	(ตัวเลข)	ตามที่นักศึกษา 

กรอกเพียงอย่างเดียว	โดยสามารถตรวจสอบได้จากคำาอธิบายด้านหลังแบบฟอร์ม

วิธีที่  3  ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่�นบริก�รเครื่อง  ATM
1.  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านบริการเครื่อง ATM 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเครื่องATMต้องเตรียมข้อมูลต่างๆดังนี้

1)รหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

2)คำานวณจำานวนเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนโดยรวมคา่บำารุงการศกึษา(ยกเว้น การลงทะเบยีนสอบซอ่มไมต้่อง

ชำาระค่าบำารุงการศึกษา)

3)ตรวจสอบจำานวนเงินในบัญชีในการชำาระเงินผ่านเครื่องATMเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้เพียงพอ

2.  วิธีการลงทะเบียนเรียนและการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

1)นกัศึกษาตอ้งมบีญัชเีงนิฝากออมทรพัย์/กระแสรายวันและบตัรATMของธนาคารกรงุไทยจำากดั(มหาชน)

ธนาคารกรงุเทพจำากดั(มหาชน)ธนาคารกสิกรไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์จำากดั(มหาชน)และธนาคารธนชาต

จำากัด(มหาชน)

2)ให้นักศึกษาสอดบัตรลงในช่องใส่บัตรแล้วใส่รหัสATM

3)เลือกชำาระเงิน/ชำาระค่าบริการสินค้า(ขึ้นอยู่กับหน้าจอของแต่ละธนาคาร)

4)เลือกประเภทบัญชีเช่นเดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ต้องการใช้ชำาระเงิน

5)ใส่หมายเลขบัญชีของบริษัท10หลักหรือรหัสcomp.codeของแต่ละธนาคาร(ตามแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนเรียน)

6)ใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง

-CustomerNo./Ref.1คือ

 (1) รหัสนักศึกษา10หลัก(2)ชนิดการลงทะเบียนเรียน1หลัก

(3)ปีการศึกษา2หลัก (4)ภาคการศึกษา1หลัก(5)จำานวนชุดวิชา1หลัก

 โดยกดตัวเลขที่เครื่องATM(1)–(5)และห้ามเว้นวรรคเช่น561234567815713

-ReferenceNo/Ref.2คือ

(6)รหัสชุดวิชา(6.1)ความต้องการวัสดุ(7)รหัสชุดวิชา(7.1)ความต้องการวัสดุ

(8)รหัสชุดวิชา(8.1)ความต้องการวัสดุ

 โดยกดตัวเลขที่เครื่องATM(6)-(8)และห้ามเว้นวรรคเช่น101511101212101311

7)ระบุจำานวนเงินที่ต้องการชำาระ

8)ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันการทำารายการ

9)รอรับหลักฐานการชำาระเงินSlipATM
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วิธีที่ 4  ลงทะเบียนเรียนท�งอินเทอร์เน็ต
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลานักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ

ลงทะเบยีนเรยีนในเบือ้งตน้ไดใ้นวันทำาการถดัไปกบัมหาวิทยาลัยทัง้นีน้กัศกึษาต้องเปดิบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์กบัธนาคาร

กรงุไทยจำากดั(มหาชน)/ธนาคารไทยพาณชิย์จำากดั(มหาชน)ธนาคารกสิกรไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารกรงุศรอียุธยา

จำากดั(มหาชน)ทำารายการลงทะเบยีนและชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนพรอ้มคา่ธรรมเนยีมการทำารายการ10บาทการชำาระ

คา่ลงทะเบยีนทางอนิเทอร์เนต็ธนาคารจะใชว้ธีิตัดเงินจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ทีน่กัศกึษาไดเ้ปดิบญัชเีงินฝากดงักล่าว

ข้างต้นสำาหรับใบเสร็จรับเงินนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง

1.  วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

1)เปิดWebBrowserแล้วคีย์URLของมหาวิทยาลัยที่ช่องAddressดังนี้

 http://www.stou.ac.th

2)คลิกที่รายการนักศึกษาปัจจุบันหัวข้อปริญญาตรี

3)หัวข้อการลงทะเบียนเรียนและคลิกที่รายการลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต

4)อ่านและทำาความเข้าใจคำาแนะนำาแล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียนเรียน

5)กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนให้ครบตรวจสอบข้อมูลว่าถูกหรือไม่หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลง

การลงทะเบยีนใหค้ลิกทีปุ่ม่Backทีแ่ถบเครือ่งมอืเพ่ือกลับไปแกไ้ขขอ้มลูการลงทะเบยีนหากถกูต้องใหค้ลิกปุม่ลงทะเบยีน

ข้อควรระวังเมื่อนักศึกษาคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้อีก

6)เมือ่ระบบรบัขอ้มลูลงฐานขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้จะแสดงข้อความใหท้ราบว่าระบบไดท้ำาการบนัทกึข้อมลูการ

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นให้คลิกเลือกชำาระเงินตามรายละเอียดดังนี้

6.1ชำาระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณชิย์(นกัศกึษาตอ้งมบีญัชเีงินฝากกบัธนาคารดงักล่าวขา้งต้นและเปน็สมาชกิใหบ้รกิาร

InternetBanking)

6.2ชำาระเงินด้วยวิธีหักผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารกสิกรไทยโดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

การชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ2.2

6.3ชำาระเงินด้วยวิธีพิมพ์แบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ ชำาระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

7-Elevenทั่วประเทศ

7)เมื่อสิ้นสุดการทำารายการชำาระเงินกับธนาคาร (เฉพาะการทำารายการกับธนาคาร) ให้คลิกที่ปุ่มส้ินสุด

การทำารายการเพื่อส่งข้อมูลการชำาระเงินค่าลงทะเบียนกลับมายังมหาวิทยาลัย

8)นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

9)หากนกัศกึษาไมส่ามารถชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคารไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็ามขอ้มลูการลงทะเบยีน

ครั้งนี้จะถูกยกเลิกและลบออกจากฐานข้อมูล

2. ข้อ ควร ระวัง ใน การ ลง ทะเบียน เรียน ทาง อินเทอร์เน็ต

1)นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง1 ครั้งต่อ1 ชนิดการลงทะเบียนในแต่ละ

ภาคการศึกษา(ชนิดของการลงทะเบียนคือลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาชำาระเพิ่มเติมลงทะเบียนสอบซ่อม

ลาพักการศึกษา)

2)หากนักศึกษากรอกข้อมูลรหัสชุดวิชาผิดพลาดซึ่งสอดคล้องกับรหัสชุดวิชาอื่นและระบบสามารถรับ

ลงทะเบียนเรียนได้ขอให้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทันทีเพื่อขอแก้ไขต่อไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาโทร.025047222
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3)นักศึกษาที่ส้ินสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สามารถใช้

ช่องทางการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้

วิธีที่ 5 ก�รลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินด้วยตนเอง ณ หน่วยง�นของมห�วิทย�ลัย
มหาวิทยาลัยจดัใหม้บีริการการลงทะเบยีนเรยีนสำาหรบันกัศกึษาทีม่าติดต่อดว้ยตนเองและมบีรกิารใหค้ำาปรกึษา

ปัญหาด้านงานทะเบียนนักศึกษาณศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี

และทีศ่นูย์วิทยพัฒนามสธ.ในต่างจงัหวัดได้แก่จงัหวัดลำาปางสุโขทยัอดุรธานีอบุลราชธานีนครสวรรค์เพชรบรุีจนัทบุรี

นครนายกนครศรีธรรมราชและยะลาในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดที่หน้า97-99

จำานวน	เงิน	ที่	นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	เป็น	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
1)การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติทั่วไปชำาระเงินดังนี้

 -ชดุวิชาท่ีลงทะเบยีนเรยีนเปน็ครัง้แรกในสถานภาพนกัศกึษาปจัจบุนัตอ้งชำาระเงนิทัง้คา่ชดุวิชาและคา่วัสดุ

การศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนดดูรายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในแต่ละ

ปีการศึกษา

 -ชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ัง ที่ 2 เป็นต้น ไป ชำาระเฉพาะค่าชุดวิชาๆ ละ300 บาท และค่าบำารุง

การศกึษาภาคการศกึษาละ500บาทยกเว้นชดุวิชาที่มีการปรบัปรงุเอกสารการสอนใหม่นกัศกึษาต้องชำาระทัง้คา่ชดุวิชา

และค่าวัสดุการศึกษาและให้ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรก

2)การลงทะเบียนเรียน ชุด วิชา ที่ มี การ กำาหนด อัตรา ค่า วัสดุ การ ศึกษา และ กิจกรรม เป็น พิเศษ ได้แก่

 -ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาประจำาชุดวิชาเช่นซีดีเสียง(MP3)ดีวีีดีและซีดีมัลติมีเดีย

 -ชุดวิชาท่ีมีวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ ซึ่งมีค่าวัสดุ

กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ

 -ชุดวิชาท่ีมีวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ เช่น ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยแต่ละชุดวิชามีอัตราค่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่แตกต่างกัน

 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราคา่ชดุวชิาและวัสดกุารศกึษาได้จากคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนที่มหาวิทยาลัย

จัดสง่ให้ทกุปีการศกึษาและที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่http://www.stou.ac.thคลกิชดุวชิาทีเ่ปดิใหล้งทะเบยีนเรยีนฯ

การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ
PayatPost

มหาวิทยาลัยได้อำานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถดำาเนินกิจกรรมที่ต้องการ ได้แก่ ลงทะเบียนเรียน

เพิ่มชุดวิชาชำาระเงินเพิ่มเติมลงทะเบียนสอบซ่อมและลาพักการศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันและสามารถเลือก

ชำาระค่าใช้จ่ายของกิจกรรมท่ีดำาเนินการได้ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำากัด(มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำากัด(มหาชน)ธนาคารทหารไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารกสกิรไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารกรุงเทพจำากัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรและที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ดงันัน้เพ่ือใหก้จิกรรมทีน่กัศกึษาตอ้งการดำาเนนิการมคีวามถูกต้องสมบรูณ์โปรดกรอกแบบฟอรม์ใหถ้กูต้องและ

ครบถ้วนดังตัวอย่างหน้า60ทั้งนี้นักศึกษาควรดำาเนินกิจกรรมที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามปฏิทินการศึกษา

(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า245)
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

และผ่านบริการ Pay at Post

(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำาหรับเจ้าหน้าที่

สำาหรับนักศึกษา

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

ห้างฉัตร

6,400
500

5 7 2 0 1  3  0  8  5  1    1    5  8    2    2

6,900

-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-

1 มกราคม 2559

นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

-
-
- 1 0 1 0 3  1   1  6  4  2  3   1

ห้างฉัตร

6,400
500

6 ,900

-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-

1 มกราคม 2559

นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

-
-
- 1 0 1 0 3  1   1  6  4  2  3   1

5 7 2 0 1  3  0  8  5  1    1   5  8    2   2
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 2.  การโอนชุดวิชา
นกัศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนชดุวิชาต้องมีสถานภาพเปน็นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยโดยนำาหลกัฐานใบแสดงผล

ของชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านแล้วหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร

อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร

มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปัจจุบัน

นกัศกึษาสามารถย่ืนใบคำารอ้งขอโอนชดุวิชาที่ศกึษาจากมหาวิทยาลัย(มสธ.19)(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก

หน้า237)ไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไปและดำาเนินการดังนี้

1.กรอกขอ้ความในใบคำารอ้งขอโอนชดุวิชาที่ศกึษาจากมหาวทิยาลัย(มสธ.19)ให้ถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้น

พร้อมส่งหลักฐานดังนี้

 1.1สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา(TRANSCRIPT) หรือสำาเนาใบแจ้งผลการสอบผ่านชุดวิชาที่ขอโอน

จำานวน1ฉบับ

 1.2สำาเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล ใบสำาคัญการสมรส ใบสำาคัญ

การหย่าเป็นต้นจำานวน1ฉบับ

สำาเนาเอกสารตามข้อ1.1และ1.2นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับจริง

2.ชำาระคา่ธรรมเนยีมโอนชดุวชิาชดุวิชาละ200บาทชำาระดว้ยบรกิารPayatPostโดยแนบสำาเนาใบรบัเงนิใบกำากับ

ภาษีอย่างย่อมาพร้อมด้วย

3.หลังจากสำานกัทะเบยีนและวัดผลได้รับใบคำารอ้งขอโอนชดุวิชาหลักฐานต่างๆและคา่ธรรมเนยีมของนกัศกึษา

ครบถ้วนจะจัดส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบและจะดำาเนินการโอนชุดวิชาให้นักศึกษาภายใน 20 วัน ทำาการ

การโอนชุดวิชาของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับใบอนุมัติโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัยแล้ว

นักศึกษาที่ย้ายสังกัดสาขาวิชา-เปลี่ยนวิชาเอกไม่ต้องยื่นคำาร้องขอโอนชุดวิชามหาวิทยาลัยจะโอนทุกชุดวิชา

ที่สอบผ่านจากหลักสูตรเดิมเข้าในหลักสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขในการโอนชุดวิชาตามมติสภาวิชาการ
1.ชุดวิชาที่ใช้โอนแทนกัน

สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
มติสภา
วิชาการ

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 - วิชาเอกภาษาอังกฤษ



 - วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

 - วิชาเอกสารสนเทศ

  สำานักงาน

22222การอ่านภาษาอังกฤษ

22322การเขียนภาษาอังกฤษ

14317การอ่านภาษาอังกฤษ2

14214การเขียนภาษาอังกฤษ1

ครั้งที่

18/2553

10121อารยธรรมมนุษย์

10131สังคมมนุษย์

30201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 การบริหาร

หรือ

32442การจัดการเชิงกลยุทธ์

10201ประวัติศาสตร์ไทย

10203พฤติกรรมมนุษย์

41406ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 กฎหมายธุรกิจ

32325ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 และการจัดการความรู้

32442การจัดการเชิงกลยุทธ์

32405ระบบสารสนเทศเพื่อ

 การจัดการ

32326การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 - วิชาเอกนิเทศศาสาตร์4ปี 22331สังคมศึกษา3:

 เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่

31/2528

3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 - วิชาเอกการจัดการทั่วไป 11201คณิตศาสตร์สำาหรับ

 สังคมศาสตร์และ

60310สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

30205คณิตศาสตร์และสถิติ

ครั้งที่

7/2539

 - วิชาเอกการจัดการทั่วไป

 - วิชาเอกการบัญชี

32404การวิจัยเชิงปฏิบัติการและ

60310สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

32206สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

 - วิชาเอกการเงินและ

  การธนาคาร

 - วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป

32301การจัดการการผลิตและ

32302การจัดการการตลาด

32202 การจัดการการตลาดและการผลิต ครั้งที่

34/2532

 - วิชาเอกการเงินและ

  การธนาคาร

 - วิชาเอกการตลาด

 - วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป

11201คณิตศาสตร์สำาหรับ

 สังคมศาสตร์และ

60310สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

32201คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ ครั้งที่

35/2535
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สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
มติสภา
วิชาการ

4. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 - วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

 -ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

21499ฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้อง

 กับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยศึกษา

 (สอบผ่านไม่เกิน3ปี)

21311พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา ครั้งที่

5/2531

 - วิชาเอกสังคมศึกษา 60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 22331สังคมศึกษา3:

 เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

ครั้งที่

41/2532

 - วิชาเอกบริหารการศึกษา



23498ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา

 ระดับประถมศึกษา

 (สอบผ่านไม่เกิน3ปี)

23410การจัดการโรงเรียน

 ประถมศึกษา

ครั้งที่

25/2532

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 - วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์

 - วิชาเอกบริหารสาธารณสุข



52307อนามัยครอบครัวใน

 งานสาธารณสุข และ

53203สุขภาพกับการพัฒนา

52401การวางแผนงานสาธารณสุข

53406ประสบการณ์วิชาชีพบริหาร

 สาธารณสุข

52308พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

53408การวางแผนงานสาธารณสุข

 ในชุมชน

52402ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

ครั้งที่

23/2552

 - วิชาเอกการแพทย์แผนไทย 55314เภสัชกรรมแผนไทย 55314เภสัชกรรมแผนไทย1 ครั้งที่

6/2556

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

 - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

30205คณิตศาสตร์และสถิติ 11201คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่

45/2535

32301การจัดการการผลิตและ

32404การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61403เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

 การรวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ครั้งที่

43/2533

 - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 60221ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ 60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ครั้งที่

1/2550

60222เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ

 เปรียบเทียบ

60341ไทยในเศรษฐกิจโลก

60310สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 60328สถิติเศรษฐศาสตร์และ

 เศรษฐมิติเบื้องต้น

60330การพัฒนาและความจำาเริญ

 ทางเศรษฐกิจหรือ

60433ทฤษฎีและนโยบาย

 การพัฒนาเศรษฐกิจ

60360เศรษฐศาสตร์กำาลังคนหรือ

60361เศรษฐศาสตร์แรงงานและ

 แรงงานสัมพันธ์หรือ

60481ประชากรศาสตร์และ

 ประชาวรรณา

60335เศรษฐศาสตร์การพัฒนาหรือ

60338เทคโนโลยีและความจำาเริญ

 ทางเศรษฐกิจ

60339เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
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6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 (ต่อ)

 -วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

60380เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

 และสิ่งแวดล้อม

60343เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60412สถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย 60434วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี

 สารสนเทศสำาหรับการศึกษา

 เศรษฐศาสตร์

ครั้งที่

1/2550

60432การวางแผนเศรษฐกิจ 60335เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

60472เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 และทฤษฎีต้นทุน

60473เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ

 การพัฒนาอุตสาหกรรม

 61402เศรษฐกิจและความสัมพันธ์

 ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล

60341ไทยในเศรษฐกิจโลก





61403เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61407เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

 การจัดการการตลาด

ครั้งที่

14/2551

61404คอมพิวเตอร์และการวิจัย

 เพื่อการธุรกิจ

60434วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี

 สารสนเทศสำาหรับการศึกษา

 เศรษฐศาสตร์

7. สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ และ  

 เทคโนโลยี

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

  และบรรจุภัณฑ์

 - วิชาเอกเทคโนโลยี

  สารสนเทศธุรกิจ

97401การจัดการทางการพิมพ์หรือ

97408ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์

97410การจัดการธุรกิจการพิมพ์ ครั้งที่

7/2550

96301คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ

 ด้านพณิชยกรรม

96305เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน

 ธุรกิจด้านพณิชยกรรม

ครั้งที่

4/2552

96402คอมพิวเตอร์กับการบัญชี

96406คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร

96410เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

 การบัญชีและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

ครั้งที่

4/2552

97404กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและ

 พื้นราบหรือ

97405กระบวนการพิมพ์พื้นลึก

 การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและ

 การพิมพ์ไร้แรงกด

97216เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

ครั้งที่

17/2554

97301วัสดุทางการพิมพ์ 97214วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97302วิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยีการพิมพ์

97215วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
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7. สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ และ  

 เทคโนโลยี (ต่อ)

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

  และบรรจุภัณฑ์

 - วิชาเอกเทคโนโลยี

  สารสนเทศธุรกิจ

97409ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 การพิมพ์

97432ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ครั้งที่

17/2554

96401ระบบสำานักงานอัตโนมัติ 99311ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ครั้งที่

10/2555

2.มติสภาวิชาการครั้งที่19/2533

 -มหาวิทยาลัยไม่อนมุติัให้นกัศกึษาโอนชดุวิชา21499ฝกึอบรมครแูละผูเ้กีย่วข้องกบัการเล้ียงดเูดก็ปฐมวัย

 ศึกษาหรือชุดวิชา23498ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

3.มติสภาวิชาการครั้งที่7/2539

 -มหาวิทยาลัยไม่อนมุติัให้นกัศึกษาที่ขอโอน2ชดุวิชาแทน1ชดุวิชาแล้วไม่สามารถเทยีบโอนชดุวิชากลับกนั

 เพื่อใช้1ชุดวิชาแทน2ชุดวิชา

4.มติสภาวิชาการครั้งที่23/2541

 -นักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจาก มสธ. สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์สามารถ

 ขอโอนชดุวชิา41231กฎหมายอาญา1:ภาคบทบญัญติัทวัไปและ41232กฎหมายอาญา2:ภาคความผดิ

 แทนชดุวิชา81427กฎหมายอาญาสำาหรบัรฐัศาสตร์และขอโอนชดุวิชา41343กฎหมายวธีิสบญัญติั3แทน

 ชุดวิชา81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์มาใช้เป็นชุดวิชา

 เลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้
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 3. การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
นกัศึกษาท่ีประสงค์ขอเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์โดยการเทยีบงานรายวิชาของผู้ศกึษาในระบบ

การศึกษาเปน็การนำารายวิชาหรอืกลุม่รายวชิาที่ได้ศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่หรอืเทยีบเทา่นำามาเทยีบเขา้สู่ชดุวิชา

ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาที่มีสิทธิเทียบงานรายวิชาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคุณสมบัติของรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชานั้นควรมีลักษณะดังนี้

1.เนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามในส่ีของชุดวิชา

ที่เทียบได้

2.ลำาดับขั้นของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าตัวอักษรCระดับคะแนนไม่ต่ำากว่า2.00หรือเทียบเท่า

3.จำานวนชุดวิชาที่เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบ

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบงานรายวิชาสามารถย่ืนใบคำาร้องขอเทียบงานรายวิชา(มสธ.18) ไปยังสำานัก

ทะเบียนและวัดผลได้ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วและดำาเนินการดังนี้

1.กรอกขอ้ความในใบคำารอ้งขอเทยีบงานรายวิชาที่ศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่(มสธ.18)(สำาเนาแบบฟอรม์

จากภาคผนวกหน้า236)ให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานดังนี้

 1.1สำาเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ขอเทียบ(TRANSCRIPT)จำานวน3ฉบับ

 1.2สำาเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล ใบสำาคัญการสมรส ใบสำาคัญ

การหย่าเป็นต้นจำานวน3ฉบับ

สำาเนาเอกสารตามข้อ1.1 และ1.2 รายละเอียดต้องครบถ้วน และนักศึกษาต้องลงนามรับรองความถูกต้อง

กับต้นฉบับจริง

2.หลังจากสำานกัทะเบยีนและวัดผลได้รบัใบคำารอ้งและหลักฐานขา้งต้นครบถ้วนพรอ้มตรวจสอบผา่นตามเกณฑ์

การเทียบงานรายวิชา จะจัดส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการของ

สาขาวิชา

ผลการเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบอนุมัติการเทียบงานรายวิชาจากมหาวิทยาลัย

กรณีที่มีปัญหาในการเทียบงานรายวิชา สำานักทะเบียนและวัดผลจะนำาเสนอคณะกรรมการบริหารการเทียบ

ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
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 4. การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกมีแนวปฏิบัติที่นักศึกษาต้องดำาเนินการดังนี้

1.เงื่อนไขการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 -ต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในขณะที่ยื่นคำาร้อง

 -เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ น้อย กว่า หนึ่ง ภาค การ ศึกษา ปกติ

 -มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/

เปล่ียนวิชาเอก(อา่นรายละเอยีดวุฒกิารศกึษาและคณุสมบัติที่สาขาวิชากำาหนดได้จากระเบียบการสมคัรเปน็นกัศกึษาของ

ปีการศึกษาที่สมัคร)

2.กำาหนดเวลาในการยื่นคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก

 นกัศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสงักดัสาขาวิชาหรอืเปลีย่นวิชาเอกจะตอ้งยืน่คำารอ้งตอ่มหาวิทยาลัยไม ่นอ้ย กว่า 

30 วัน ก่อน วัน เปิด ภาค การ ศึกษา ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกดังนี้

ภาค การ ศึกษา ที่ประสงค์จะขอ

ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
วันเปิดภาคการศึกษา

วันสุดท้ายของ

การยื่นคำาร้อง

ภาคต้น  15 กันยายน  15 สิงหาคม

ภาคปลาย  15 มีนาคม  13 กุมภาพันธ์

นกัศกึษาทีย่ื่นคำารอ้งหลงัจากระยะเวลาทีก่ำาหนดขา้งต้นมหาวิทยาลยัจะดำาเนนิการยา้ยสังกดัสาขาวิชาหรอืเปลีย่น

วิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป

3.ผลการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก

 การ ย้าย สังกัด สาขา วิชาหรือเปลี่ยน วิชา เอก จะ มีผลสมบูรณ์ เมื่อ ได้ รับ การแจ้ง อนุมัติ จากมหาวิทยาลัย แล้ว 

โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายใน15 วัน

นับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา(อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย

การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551หน้า146-147)

4.สำาหรบัชดุวิชาทีน่กัศกึษาสอบผา่นแล้วจากหลักสูตรเดมิและมปีรากฏในหลกัสูตรใหม่มหาวทิยาลยัจะดำาเนนิ

การโอนชุดวิชาดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

5.ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

 5.1กรอกรายละเอยีดคำารอ้งขอย้ายสงักดัสาขาวิชา/เปล่ียนวิชาเอก(มสธ.9)(สำาเนาแบบฟอรม์จากภาคผนวก

หน้า228)เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ 

 5.2วิชาเอกที่มีกลุ่มวิชาให้นักศึกษาระบุกลุ่มวิชาให้ชัดเจน(ถ้ามี)

 5.3หลักฐานที่ต้องจัดส่งมีดังนี้

 -ใบคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก(มสธ.9)

 -สำาเนาวุฒิการศึกษา จำานวน2 ฉบับ (ต้อง ส่ง ใบ วุฒิ การ ศึกษา มา ใหม่ แม้ จะ ใช้ วุฒิ การ ศึกษาเดิม   

      ก็ตาม)
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6.นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอยา้ยสงักดัสาขาวชิา ตอ้งยืน่คำารอ้งขอทำาบัตรประจำานกัศกึษา (มสธ.26.1) มาพร้อม

กบัคำารอ้งขอย้ายสงักดัสาขาวิชาดว้ยเนือ่งจากเลขประจำาตัวนกัศกึษาจะกำาหนดตามสาขาวิชาทีศ่กึษาโดยในคำารอ้งขอทำา

บัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.26.1)ให้นักศึกษากรอกเลขประจำาตัวนักศึกษาเดิมในแบบฟอร์มทั้งนี้ให้สำาเนาแบบฟอร์ม

การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.26.1)(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า239)

 นักศึกษา ที่ สมัคร เข้า ศึกษา ก่อน ปี การ ศึกษา 2552 ต้อง ชำาระ เงิน จำานวน 100 บาท เป็นค่าธรรมเนียม

เหมาจ่ายในการขอเปล่ียนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาตลอดอายุการเป็นนักศึกษา ตามประกาศฯ ค่าธรรมเนียม

การศึกษา(ฉบับที่9)พ.ศ.2555

7.  การย้าย สังกัด สาขา วิชา/เปลี่ยน วิชา เอก ของ นักศึกษา พิการ* มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาส

ทางการศึกษาสำาหรับผู้พิการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ตามศักยภาพของตนเอง และความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยผู้พิการที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปล่ียนวิชาเอกสามารถขอรับคำาปรึกษา

เพ่ิมเติมและรับข้อสนเทศที่จำาเป็นก่อนตัดสินใจ ได้ที่ ศูนย์ บริการ นักศึกษา พิการ โทรศัพท์025047821-3

โทรสาร025033868e-mailaddress:ds.esoffice@stou.ac.thหรือจดหมายที่

ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	พิการ
สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ตำาบล	บาง	พูด	อำาเภอ	ปากเกร็ด

	 	 	 จังหวัด	นนทบุรี	11120

ติด

แสตมป์

หมายเหตุ		 *	ใน	ปี	การ	ศึกษา	2554	 เป็นต้น	ไป	 สาขา	วิชา	ใด	ที่	โครงสร้าง	หลักสูตร	ต้อง	ศึกษา	ชุด	วิชาการ	อ่าน	ภาษา	ไทย	และชุดวิชา	ภาษา	อังกฤษ 

	 	 	 	ทุก	ชุด	วิชา	 ผู้	พิการ	ตาบอด	ทั้ง	สอง	ข้าง	ที่	จ	ะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	หรือ	สมัคร	เรียน	 ต้องขอ	คำา	แนะนำา	ปรึกษา	จากสาขา	วิชา	หรือ		 

	 	 	 	ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	พิการ	ก่อน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	(ยกเว้นชุด	วิชา	10111	 ภาษา	อังกฤษ	เพื่อ	การ	ส่ือสาร	 และ	ชุด	วิชา	10171	 

	 	 	 	การ	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	สามารถ	เข้า	ศึกษ	า	ได้)	 สำาหรับ	นักศึกษา	ที่	เข้า	ศึกษา	อยู่	ใน	หลักสูตร	ที่	มี	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	 เป็น	ชุด	วิชาบังคับ		 

	 	 	 		ก่อนหน้า	ปี	2544	ให้	ศึกษา	ได้	จนกว่า	จะ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา
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8.  นักศึกษา ที่ เป็น ผู้ ต้อง ขัง สามารถ ย้าย สังกัด สาขา วิชา/เปลี่ยน วิชา เอก ได้ เฉพาะ  สาขา วิชา/วิชา เอก 

ต่อไปนี้

 1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์เฉพาะ แขนงวิชาไทยคดีศึกษาและแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 3.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 4.สาขาวิชาวิทยาการจดัการทกุวชิาเอกยกเวน้หลักสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติวิชาเอกการจดัการทอ่งเทีย่วและ

การโรงแรม

 5.สาขาวิชานิติศาสตร์

 6.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 7.สาขาวิชารัฐศาสตร์

 8.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 9.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

หมายเหตุ		 *	นกัศกึษาทีเ่ป็นผูต้อ้งขังทีป่ระสงคจ์ะย้ายสังกดัสาขาวชิาไปศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 	 	และการสื่อสาร	 ต้องส่งใบ	อนุญาต	ให้เ	ข้า	ศึกษาในโครงการ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	ตามพ	ระ		ดำา	ริฯ	 สมเด็จ	พระ	เทพ	รัตน	ราช	สุ	ดาฯ	 

    สยาม	บรม	ราช	กุมารี	จากกรมราชทัณฑ์	มาเป็นหลักฐานการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วยเท่านั้น	จึงจะได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาได้
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 5. การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
นกัศึกษาทกุหลักสูตรซึง่ยงัไมส่ำาเรจ็การศกึษาและใชเ้วลาศกึษาครบ3เทา่ของระยะเวลาการศกึษาตามทีก่ำาหนดไว้

ในหลักสูตรสามารถขอต่ออายุสถานภาพนกัศกึษาไดอ้กี1ปกีารศกึษานบัจากภาคการศกึษาทีค่รบกำาหนด3เทา่ของระยะเวลา

การศึกษาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร ให้กระทำาได้เพียงคร้ังเดียว ชำาระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จำานวน

300บาท

เงือ่นไขการนบัระยะเวลาการศกึษา3เทา่ของหลักสูตรและระยะเวลาการตอ่อายสุถานภาพของนกัศกึษาดงันี้

1.  นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา โดยใช้หลักสูตรก่อนปีการศึกษา 2553

 1.1นกัศกึษาหลักสูตร1ปี2ปี3ปีและ4ปีทกุหลักสูตรซึง่ยังไมส่ำาเรจ็การศกึษาและใชเ้วลาศกึษาครบสามเทา่

ของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรสามารถขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก1ปีการศึกษานับแต่

ภาคการศึกษาที่ครบกำาหนดสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

 1.2นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยใช้วุฒิการศึกษาที่ต้องศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพ่ิมเติม

จากหลักสูตรปกติซึ่งทำาให้จำานวนชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดเกินกว่าจำานวนที่หลักสูตรกำาหนดไว้(มากกว่า15ชุดวิชา)

มหาวทิยาลยัจะเพ่ิมเวลาในการศกึษาจากท่ีกำาหนดใหอ้กี1ปกีารศกึษาภายหลังจากครบระยะเวลา3เทา่ของหลักสตูร

หากศกึษาครบระยะเวลาทีเ่พ่ิมแล้วยงัไมส่ำาเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรสามารถขอต่ออายุสถานภาพได้อกี1ปกีารศกึษา

2.  นกัศกึษาทีส่มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  (4  ปี) โดยใช้หลกัสตูรตัง้แตปี่การศกึษา  2553  เป็นตน้ไป 

จำานวนชุดวิชาที่ศึกษาขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัครเข้าศึกษา

 2.1ระยะเวลาการศกึษาขึน้อยูก่บัจำานวนชดุวิชาทีศ่กึษาโดยคำานวนจากชดุวิชาลงทะเบยีนเรยีนในภาคตน้และ

ภาคปลายกำาหนดภาคการศกึษาละ3ชดุวชิากรณมีชีดุวิชาทีเ่หลือไมถ่งึ3ชดุวชิาใหเ้พ่ิมระยะเวลาการศกึษาอกี1ภาคการศกึษา

 2.2ระยะเวลาการตอ่อายสุถานภาพนกัศกึษา1ปกีารศกึษาใหน้บัระยะเวลาต่อจากป/ีภาคการศกึษาในขอ้2.1

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและแจ้งให้นักศึกษาที่มีสิทธิต่ออายุสถานภาพนักศึกษาทราบ และจะจัดส่ง

ใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ. 25)  ให้กับนักศึกษา โดยให้ดำาเนินการ ดังนี้

1.กรอกข้อความลงในใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา(มสธ.25)ให้ถูกต้องและครบถ้วน

2.ชำาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา300 บาท ชำาระด้วยบริการPayatPost โดยแนบ

สำาเนาใบเสร็จรับเงินมาพร้อมด้วย

3.ส่งใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา(มสธ.25)พร้อมหลักฐานค่าธรรมเนียมไปยังสำานักทะเบียนและ

วัดผลภายในระยะเวลาดังหนังสือแจ้งนักศึกษา เรื่อง “เรื่องการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครบ3 เท่าของหลักสูตร”

กำาหนดไว้

4.หลงัจากสำานกัทะเบยีนและวัดผลไดร้บัใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนกัศกึษา(มสธ.25)และคา่ธรรมเนยีม

ของนักศึกษาครบถ้วน จะส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบ และเมื่อดำาเนินการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1.ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีเหลืออยู่เฉพาะภาคการศึกษาที่กำาหนดไว้ในหนังสืออนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพ

นักศึกษาเท่านั้นจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นไม่ได้

2.กรณนีกัศกึษาไมม่ชีดุวิชาทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่ไดร้บัอนมุติัใหต่้ออายุสถานภาพนกัศกึษา

ต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นและชำาระค่าบำารุงการศึกษา500บาทไปยังสำานักทะเบียนและวัดผล
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 6.  การขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเอกสารการสอนและข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่จัดสอบ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาในกิจกรรมอื่นๆ สามารถ

ดำาเนินการขอเปลี่ยนที่อยู่ได้2ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 : เปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต

เขา้ไปทีเ่ว็บไซต์http://www.stou.ac.thgปริญญาตรีgคำาร้องขอเปล่ียนที่อยู่และดำาเนนิการตามข้ันตอน
ดังนี้

 1.1บันทึกข้อมูลการขอเปล่ียนที่อยู่ลงในแบบฟอร์มคำาร้องขอเปล่ียนที่อยู่ และตรวจสอบข้อมูลการกรอก

ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 1.2กดปุ่มตกลงและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

 1.3มหาวทิยาลัยจะดำาเนนิการเปล่ียนทีอ่ยู่ใหน้กัศกึษาภายใน 3 วันทำาการหลังจากทีน่กัศกึษาทำาการตกลง

ยืน่คำารอ้งขอเปลีย่นทีอ่ยู่ทางอนิเทอรเ์นต็แล้วอนึง่ในกรณนีกัศกึษาดำาเนนิการขอเปลีย่นทีอ่ยูท่างอินเทอรเ์นต็ ในช่วง 45 วนั 

ก่อนสอบ มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว

 1.4เมือ่มหาวิทยาลัยดำาเนนิการเปล่ียนทีอ่ยู่ใหเ้รยีบรอ้ยแล้วจะจดัส่งใบอนมุติัการเปล่ียนทีอ่ยู่ใหก้บันกัศึกษา

เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของทีอ่ยูว่่าตรงตามทีน่กัศกึษาแจง้ไวห้รอืไม่ทัง้นีส้ามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเปลีย่น

ที่อยู่ได้ทางเว็บไซต์ที่http://www.stou.ac.thgปริญญาตรีgตรวจสอบสถานะคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

ช่องทางที่ 2 : ยื่นคำาร้องเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์

ให้นักศึกษาสำาเนาแบบฟอร์มใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.7)จากหน้า226หรือdownloadแบบฟอร์มจาก

http://www.stou.ac.thgปริญญาตรีและปฏิบัติตามข้อแนะนำาต่อไปนี้

1)กรอกแบบฟอร์มใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.7)ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน

2)กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อใช้ในการติดต่อกรณีพบปัญหาการดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่

3)กรอกชือ่สนามสอบทีต้่องการใหม้หาวิทยาลยัจดัสอบให้(ดรูายชือ่สนามสอบจากระเบียบการสมคัรเปน็นกัศึกษา

และลงทะเบียนเรียน)

4)ตรวจทานรายละเอียดของที่อยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการนำาจ่ายของที่ทำาการไปรษณีย์

และหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าจากนั้นลงลายมือชื่อนักศึกษา

5)ส่งแบบฟอร์มใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.7)มาที่

ส่ง...
	 ฝ่ายรับนักศึกษา	สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
	 9/9	หมู่ที่	9		ถนนแจ้งวัฒนะ	
	 ตำาบลบางพูด	อำาเภอปากเกร็ด     
	 จังหวัดนนทบุรี		11120																	(เปลี่ยนที่อยู่)

ติด

แสตมป์
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ตัวอย่างการกรอกใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่	(มสธ.7)
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คำาชี้แจง 1)การเปล่ียนที่อยู่จะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นนักศึกษาพึงติดตาม

  การส่งเอกสารการสอนและข่าวสารตา่งๆจากมหาวิทยาลยัตามทีอ่ยูเ่ดมิจนกวา่จะไดร้บัแจง้การอนมุติัเปล่ียนทีอ่ยู่

 2)นักศึกษาที่ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่เข้ามาในช่วงเวลา45วันก่อนวันสอบมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการเปลี่ยนท่ีอยู่ให้

  หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบที่สนามสอบตามที่อยู่เดิมหากนักศึกษาไม่สามารถ

  เขา้สอบทีส่นามสอบทีจ่ดัใหไ้ด้สามารถติดตอ่ขอคำาแนะนำาการย้ายสนามสอบหรอืสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมไดท้ี่

  ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการการศึกษาโทร.025047231

 3)กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนที่อยู่ในช่วงการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือชุดวิชาการผลิตต่างๆ

  ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือลงทะเบียน

  อบรมเสริมประสบการณ์บัณฑิต และกำาลังรอรับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบัติ

  เสริมทักษะให้นักศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยกรอกแบบฟอร์มในคำาร้องทั่วไป(มสธ.11)แนบมาพร้อม

  กับคำาร้องขอเปล่ียนทีอ่ยู่เพ่ือมหาวิทยาลัยจะจดัส่งหนงัสือแจง้กำาหนดการเขา้อบรมหรอืเขา้ฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ

  ไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ใหม่
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 7. การขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
นักศึกษา	ที่	ประสงค์จะขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	ต้อง	มี	คุณสมบัติ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
1.เป็นผู้มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาณวันที่ยื่นคำาร้อง

2.ต้องยื่นคำาร้องภายในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น

3.นักศึกษาที่สอบผ่านชุดวิชาสุดท้ายแล้วไม่ อนุญาต ให้เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

ขั้นตอนการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล

1.นักศึกษาที่ย่ืนคำาร้องขอเปล่ียนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.8) จะ ต้อง ย่ืน คำาร้อง ขอ ทำา บัตร ประจำา ตัว 

นักศึกษาฉบับ ใหม่ ร่วม ด้วย

2.กรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนคำานำาหนา้ชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุ(มสธ.8)และแบบฟอรม์ขอทำาบตัรประจำาตัวนกัศกึษา

(มสธ.26) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสำาเนาแบบฟอร์มใบคำาร้องจากภาคผนวกหรือdownloadแบบฟอร์มจากhttp://

www.stou.ac.thgปริญญาตรีgแบบฟอร์มต่างๆ

3.ส่งสำาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลจำานวน1ฉบับมาพร้อมแบบฟอร์มเช่นใบสำาคัญ

การสมรสใบสำาคัญการหยา่ใบสำาคัญการขอใช้คำานำาหนา้ชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุคำาส่ังแต่งต้ังยศฯลฯแล้วแต่กรณีพรอ้มทัง้รับรอง

สำาเนาและลงลายมือชื่อทุกแผ่นให้เรียบร้อย

4.ชำาระเงินค่าธรรมเนียมการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ ด้วยบริการPayatPost

จำานวน100บาทและส่งไปพร้อมคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.8)และคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัว

นักศึกษา(มสธ.26)มาที่ฝ่ายรับนักศึกษาสำานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะ

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองว่า(เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล)

ตัวอย่างการกรอกใบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล	(มสธ.8)
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 8. การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้

 1.บัตรประจำาตัวนักศึกษาหาย 2.บัตรประจำาตัวนักศึกษาชำารุด

 3.เปลี่ยนยศคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล 4.บัตรประจำาตัวนักศึกษาหมดอายุ

 5.ย้ายสังกัดสาขาวิชา

ขั้นตอนการ ขอ ทำา บัตร ประจำา ตัว นักศึกษา ฉบับ ใหม่

ให้นักศึกษาที่ขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ส่งเอกสารไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลดังต่อไปนี้

1.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.26) ให้ชัดเจนและครบถ้วน(สำาเนา

ใบคำาร้องจากภาคผนวกหน้า238)

2.ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2นิ้วไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำาแต่งกายสุภาพห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม

ยิ้มเห็นฟันฉากหลังของภาพเป็นสีพื้นไม่มีลวดลายถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจำานวน1รูปติดรูปถ่ายในแบบฟอร์ม

ด้วยกาว(ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ)ที่มุมบนด้านขวามือของใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

3.ชำาระเงินค่าธรรมเนียมขอทำาบัตรนักศึกษา100บาทด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์กรณี

ทำาบัตรนักศึกษาฉบับใหม่

4.กรณทีำาบตัรประจำาตวันกัศกึษาเนือ่งจากย้ายสังกดัสาขาวชิานกัศกึษาตอ้งกรอกเลขประจำาตวันกัศกึษาเดมิ 

ในแบบฟอร์มขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา (มสธ.26.1) และจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมแบบฟอร์มขอย้าย

สังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก(มสธ.9)โดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา เนื่องจาก

ได้ชำาระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่ายพร้อมกับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว

คำาชี้แจง

1.นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา และยังไม่ได้รับบัตรประจำาตัว

นักศึกษาให้ดำาเนินการดังนี้

1.1เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารการสอน แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจำาตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบ

ข้อมูลการจัดส่งบัตรประจำาตัวนักศึกษาจากเว็บไซต์http://www.stou.ac.thgปริญญาตรีgตรวจสอบการจัดส่ง

บัตรประจำาตัวนักศึกษา ให้จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยหรือสอบถามที่ฝ่ายรับนักศึกษา สำานักทะเบียนและวัดผล

หมายเลขโทรศัพท์025047213

 1.2หากตรวจสอบและไม่พบบัตรเนื่องจากการสูญหายระหว่างการจัดส่ง ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอทำาบัตร

ประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยังสำานักทะเบียนและวัดผล

2.นักศึกษาที่ ย่ืนคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่และยังไม่ได้รับบัตรประจำาตัวนักศึกษา

ในการเข้าสอบให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 รูปไปติดต่อขอทำาบัตรเข้าสอบ

ณกองอำานวยการสอบของสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

หมายเหตุ 1) กรณีทำาบัตรนักศึกษาใหม่เพราะบัตรประจำาตัวนักศึกษาหมดอายุ ให้ย่ืนคำาร้องภายใน90 วัน นับจากบัตรประจำาตัวนักศึกษาหมดอายุ

 2) กรณีทำาบัตรนักศึกษาเนื่องจากเปล่ียนคำานำาหน้าชื่อ- ชื่อ- ชื่อสกุล ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอเปล่ียนคำานำาหน้าชื่อ- ชื่อ- ชื่อสกุล

  ตามแบบฟอร์ม(มสธ.8)โดยบรรจุในซองเดียวกันกับการยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำานักทะเบียนและวัดผล ได้เพ่ิมการสอบไล่รูปแบบใหม่ข้ึนอีกวิธีหนึ่งเป็น

ระบบสอบดว้ยคอมพิวเตอรท์ีเ่อือ้ประโยชนใ์หก้บันกัศกึษาทีพ่รอ้มจะสอบในชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนโดยไมต่อ้งรอสอบไล่

ประจำาภาคการศกึษารปูแบบการสอบนีเ้รยีกวา่การสอบตามความพรอ้มของนกัศกึษารายบุคคลดว้ยคอมพวิเตอร์หรอื

Walk-in Examมหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่2/2553จนถึงภาคการศึกษาที่1/2558เปิดสอบ

มาแล้ว23ชุดวิชา

นกัศึกษาทีเ่ข้าสอบWalk-inExamซึง่จะเปดิสอบกอ่นสอบไลป่ระจำาภาคประมาณ1เดอืนจะทราบผลการสอบ 

ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จนักศึกษาที่สอบผ่านในระบบWalk-inExamจึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำาภาคอีก

แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบWalk-inExam สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหาก

ยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบมาแล้ว  23  ชุดวิชา

10103ทักษะชีวิต 53202 การสาธารณสุขทั่วไป

10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10121อารยธรรมมนุษย์ 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การควบคุม

10131สังคมมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10151 ไทยศึกษา 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

13413 เทคโนโลยีสารสารสนเทศเบื้องต้น 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

30210การจัดการการผลิตและดำาเนินงานและ 90303 พืชเศรษฐกิจ

 หลักการตลาด 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

 ทรัพยากรมนุษย์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32206สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆเพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษาดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่http://www.stou.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเปิดสอบWalk-inExamในภาคการศึกษานั้นแต่ละชุดวิชาเลือกสอบ

ได้1คาบ

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
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วิธีการสมัครสอบ

กรอกใบสมคัรทางอนิเทอรเ์นต็ผา่นเว็บไซต์มหาวิทยาลยัที่http://www.stou.ac.thภายใตห้วัข้อขา่วประชาสัมพันธ์

มสธ.แล้วคลิกที่เมนูสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์(Walk–inExam)

ค่าธรรมเนียมสอบ

ชุดวิชาละ300บาทชำาระเงินโดยตัดบัญชีKTBOnlineหรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)

ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคต้นประมาณกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม

ภาคปลาย ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ

ภาคต้น เสาร์–อาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคม

ภาคปลาย เสาร์–อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน

สอบวันละ  2 คาบคาบแรกเวลา09.00-12.00น.คาบที่สองเวลา13.30-16.30น.

1.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์6-8ชั้นลอยและชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรี

3.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์

4.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี

5.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรี

6.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราช

7.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปาง

8.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี

9.ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.สุโขทัย
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กิจกรรมก่อนสำาเร็จการศึกษา
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาตามข้อกำาหนดของ

หลกัสตูรการศกึษากลา่วคอืหลกัสูตรการศกึษาของแต่ละสาขาวิชาได้กำาหนดให้มีชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพีเปน็ชดุวิชา

บังคับในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเข้ารับ

การอบรมตามจำานวนวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดโดยนักศึกษาจะต้องชำาระค่าอาหารและที่พัก

ตามจำานวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ซึ่งได้กำาหนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้2 ส่วนคือ

สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอบไล่ประจำาภาคโดยส่วนนี้ได้กำาหนดคะแนนการประเมินไว้ร้อยละ 40 และเข้ารับ

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน4 คืน5 วัน ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย กำาหนดให้นักศึกษา

ส่วนนี้ได้กำาหนดคะแนนในการประเมินไว้ร้อยละ60 และจะนำาคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันเพ่ือตัดสินผลคะแนน

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

การสำาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเมื่อ

1.สอบได้จำานวนชดุวชิาครบถว้นตามหลักสูตรและขอ้กำาหนดอืน่ๆของสาขาวชิาคอืปรญิญาตรีศกึษาไม่นอ้ยกว่า

12-28ชุดวิชาและประกาศนียบัตรศึกษาไม่น้อยกว่า5-6ชุดวิชา

2.มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

4.ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย

ขอ้บงัคับมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชว่าดว้ยการการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547ขอ้64กำาหนดใหน้กัศกึษา

ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 (ก)สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ

 (ข)ไม่เคยสอบได้คะแนนลำาดับชั้นUในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร

 (ค)ไม่เคยเรียนซ้ำาชุดวิชาใดเพื่อยกระดับคะแนน

 (ง)มีชุดวิชาสะสมของลำาดับชั้นHเป็นจำานวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด

(2)เกียรตินิยมอันดับสองมีคุณสมบัติตามข้อ(ก)(ข)และ(ค)อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำาดับขั้นH

เป็นจำานวน ไม่ น้อย กว่า ครึ่ง หนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด

(3)สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ”หมายถึงสอบได้ชุดวิชา

ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ สำาหรับกรณีที่สาขาวิชากำาหนดให้

นกัศกึษาเรยีนชดุวิชาเพ่ิมข้ึนเพราะผู้สมคัรเรียนใช้วฒุิการศกึษาไม่ตรงตามคณุสมบติัที่กำาหนดจงึไมม่ีสิทธ์ิได้รบัปรญิญา

เกียรตินิยมตามข้อบังคับฯดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดในหลักสูตร

การสำาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร
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(4)นกัศกึษาที่ได้รบัเทยีบผลการศึกษาและเทยีบประสบการณ์หรอืโอนชดุวิชาไมม่ีสิทธิได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม

(5)บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยมและบัณฑิตที่ได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม

 บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชา

ใดในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองคำาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น

การขอสำาเร็จการศึกษา 

นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารขอสำาเร็จการศึกษา

ให้กับนักศึกษาประกอบด้วยใบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา(มสธ.10)คำาชี้แจงแบบกรอกชื่อ-ที่อยู่และบัตรสีเหลือง

เพ่ือจดัทำาทำาเนยีบบณัฑติให้นกัศกึษาดงันัน้เมือ่นกัศกึษาได้รบัใบแจง้ผลการสอบชดุวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษา

สุดท้ายว่าสอบผ่านทุกชุดวิชาแล้วนักศึกษาต้องดำาเนินการดังนี้

1)กรอกข้อมลูลงในใบคำารอ้งขอสำาเรจ็การศึกษา(มสธ.10)และกรอกเฉพาะชือ่-ที่อยู่ที่นกัศกึษาใช้ตดิตอ่กบั

มหาวิทยาลัยและเลขประจำาตัวนักศึกษาลงในสติกเกอร์จำานวน6แผ่นที่จัดส่งให้

2)เตรียมภาพถ่ายขาวดำาหรือภาพสี(สวมครุย)ขนาด1นิ้วจำานวน7รูปถ่ายไม่เกิน6 เดือนหน้าตรง

ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำาเขียนชื่อ-ชื่อสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาที่หลังรูปถ่ายทุกรูป

3)สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีให้กรอกรายละเอยีดในบตัรสีเหลอืงและนำารปูถ่ายขนาด1นิว้จำานวน1รปู

เย็บติดกับบัตรสีเหลืองเพื่อนำาไปจัดทำาทำาเนียบบัณฑิตต่อไป

4)ส่งเอกสารในข้อ1) ถึง3) ไปยังสำานักทะเบียนและวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำาหนังสือรับรอง

การสำาเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา

การออกหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา
ภายหลังเสร็จส้ินการสอบในแตล่ะภาคการศกึษาสำานกัทะเบียนและวัดผลจะใช้เวลาประมาณ35-45วันในการ

ประกาศผลการสอบในทุกสาขาวิชา หลังจากนั้นสำานักทะเบียนและวัดผลจะเริ่มดำาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้สำาเร็จ

การศึกษาซึ่งใช้เวลาประมาณ2-3เดือนและนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสำาเร็จการศึกษาภาย หลัง จาก 

สภา มหาวทิยาลยั อนุมตั ิการ สำาเรจ็ การ ศกึษา แลว้สำานกัทะเบยีนและวัดผลจะดำาเนนิการจัด สง่หนงัสอื รบัรอง การ สำาเรจ็ การ ศกึษา 

(มสธ.14) พร้อม ใบ คำาร้อง ขอ ขึ้น ทะ เบียน บัณฑิต (มสธ.16) ให้ นักศึกษา นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือ

จะมีสิทธิ์ขอรับใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.15)ฉบับภาษาไทย(ฉบับแรก)และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
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การขอหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว(มสธ.13)
1.   ทาง ไปรษณีย์

 1.1กรอกคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา(มสธ.30/1) ให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง

(สำาเนาใบคำาร้องจากภาคผนวกหน้า241)

 1.2ส่งใบแจ้งผลการสอบของภาคการศึกษาสุดท้ายฉบับ จริง(ควรถ่ายสำาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย)

 1.3ส่งหลักฐานการชำาระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาทที่ชำาระด้วยบริการPay at Post

 1.4ส่งใบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา(มสธ.10)(สำาเนาใบคำาร้องจากภาคผนวกหน้า229)

 1.5รูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาตรี ขนาด1นิ้ว จำานวน1 รูป สำาหรับระดับประกาศนียบัตรให้สวมชุด

 แต่งกายสุภาพ

 1.6ส่งเอกสารในขอ้1.1-1.5มายังสำานกัทะเบยีนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชตู้ปณ.333

 ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

2.  ติดต่อ โดยตรง ที่ มหาวิทยาลัย

 2.1ติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาเพ่ือขอใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษา กรอกด้วย

 ตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน

 2.2ส่งคำารอ้งพรอ้มใบแจง้ผลการสอบของภาคการศกึษาสุดทา้ยฉบับ จรงิและรปูถา่ยชดุครยุระดบัปรญิญาตรี

 ขนาด1นิ้วจำานวน1รูปสำาหรับระดับประกาศนียบัตรให้สวมชุดแต่งกายสุภาพ

 2.3ชำาระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาท

 2.4นกัศกึษาสามารถติดต่อขอรบัหนงัสือรบัรองการสำาเรจ็การศกึษาฉบบัชัว่คราว(มสธ.13)ได้ภายใน15วัน

 หลังวันที่ยื่นคำาร้อง

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบรับรองการสำาเร็จการศึกษา(มสธ.14)และใบคำาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต(มสธ.16)

โดยให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัณฑิตต้องดำาเนินการดังนี้

1)กรอกรายละเอยีดตา่งๆในแบบฟอรม์ขอข้ึนทะเบยีนบณัฑติ(มสธ.16)โดยชำาระเงนิดว้ยบรกิารPayatPost

ณที่ทำาการไปรษณีย์จำานวน800บาท

2)นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว สำานักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript)ให้ทางไปรษณีย์โดยจะแจ้งกำาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทราบต่อไป

การออกใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว สำานักทะเบียนและวัดผลจะดำาเนินการจัดทำาใบรายงาน

ผลการศกึษา(มสธ.15)ฉบบัภาษาไทยฉบบัแรกตามลำาดบัของนกัศกึษาในภาคการศกึษาต่างๆแล้วจดัสง่ให้ทางไปรษณยี์

โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.15) ฉบับ แรก เป็นการ เร่ง ด่วน สามารถติดต่อ

ทางไปรษณีย์หรือติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยโดยดำาเนินการดังนี้

กรณี	ติดต่อ	ทาง	ไปรษณีย์
1)เขียนเป็นจดหมายโดยระบุรายละเอียดต่างๆดังนี้

 -ชื่อ-ชื่อสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาชื่อสาขาวิชาวิชาเอก
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 -วันเดือนปีที่สำาเร็จการศึกษา

 -ภาคการศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา

2)กรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม(มสธ.16) พร้อมค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำานวน

800บาท(กรณีที่ยังไม่ชำาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)โดยชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการ

ไปรษณีย์

3)ส่งใบคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา(มสธ.30/2) หรือ จดหมายตามข้อ1 และข้อ2 ไปยัง

สำานักทะเบียนและวัดผล

กรณี	ติดต่อ	ด้วย	ตนเอง
1)ย่ืนคำารอ้งโดยกรอกขอ้ความในแบบการขอใบรบัรอง/ใบรายงานผลการศกึษาที่ศนูย์บรกิารรว่มแบบครบวงจร

และที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทุกแห่งดูรายละเอียดหน้า97-99

2)นำาบัตรประจำาตัวนักศึกษามาเป็นหลักฐานในการยื่นคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษา เร่ง ด่วน(มสธ.15)

3)กรอกรายละเอยีดตา่งๆในแบบฟอร์มขอข้ึนทะเบยีนบณัฑติ(มสธ.16)พรอ้มชำาระคา่ธรรมเนยีมจำานวน800บาท

ที่มหาวิทยาลัย(กรณีที่ยังไม่ชำาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)

4)นักศึกษาสามารถรับใบรายงานผลการศึกษาเร่งด่วน(มสธ.15) ด้วยตนเองได้หลังจากวันที่ย่ืนคำาร้อง

เป็นเวลา15วัน

สำานัก ทะเบียน และ วัดผล จะ ดำาเนิน การ จัด ทำา ใบ รายงาน ผล การ ศึกษา (มสธ.15) ให้ กับ นักศึกษา ที่ ดำาเนิน การ 

ขึ้น ทะเบียน บัณฑิต เรียบร้อย แล้ว เท่านั้น

กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.15)ฉบับ ที่ 2สามารถติดต่อทางไปรษณีย์หรือติดต่อ

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยใช้รูปถ่าย(สวมครุยระดับปริญญาตรี และแต่งกายสุภาพสำาหรับระดับประกาศนียบัตร)

ขนาด1นิ้วจำานวน2รูปและค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาทโดยชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์

การขอรับปริญญาบัตร
1)มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษาละ1ครั้งซึ่งสำานักบริการการศึกษาจะแจ้ง

รายละเอียดให้นกัศกึษาทราบเปน็รายบคุคลหาก ภายใน เดอืน ธนัวาคม นกัศกึษา ยงั ไม ่ได ้รบั แจ้ง ราย ละเอียด เกีย่ว กบั การ 

เข้า รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร ควร ติดต่อ มายัง สำานัก บริการ การ ศึกษา โดย ด่วน

2)หากนักศึกษาไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำาหนดเวลา มหาวิทยาลัยจะจัดส่งปริญญาบัตร

ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ หลัง จาก พิธี พระราชทาน ปริญญา บัตร เสร็จ สิ้น แล้ว ประมาณ 45 วัน หาก ยัง ไม่ ได้ รับ 

 ขอ ให้ ติดต่อ ทวงถาม มายัง สำานัก ทะเบียน และ วัดผล ทั้งนี้ ไม่ ควร เกิน 2 เดือน นับ จาก วัน รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร 

เพ่ือสำานักทะเบียนและวัดผลจะได้ตรวจสอบและไต่สวนไปรษณียภัณฑ์สูญหายกับไปรษณีย์ ภายใน ระยะ เวลา ไม่ เกิน  

6 เดือน หลัง จาก ส่ง ปริญญา บัตร ให้ นักศึกษา

เนื่องจากแบบ	ฟอร์ม	และ	ใบ	คำาร้อง	ประเภท	ต่างๆ	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โปรดดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มและใบคำาร้องที่ต้องการจาก	เว็บไซต์	http://www.stou.ac.th
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มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมฤทธิบัตรใน2 ระดับ ได้แก่ โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี และโครงการ

สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี
เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆสู่ประชาชนทั่วไปไม่จำากัด

อายุและวุฒิการศกึษาโดยนำาชดุวิชาท่ีเปดิสอนในหลกัสตูรปรญิญาตรีทัง้12สาขาวชิาของมหาวิทยาลยัประมาณ350ชดุวิชา

และ2รายวิชาเลือกเรียนได้ครั้งละ1-3ชุดวิชา/รายวิชาเมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตร

รับรองความรู้และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโดยเป็นชุดวิชาที่อยู่

ในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน

นกัเรยีนนกัศกึษาเขา้สู่“การเรยีนปรญิญาตรล่ีวงหนา้กับโครงการสัมฤทธิบตัร”เพ่ือใหน้กัเรยีนทีก่ำาลังศกึษาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศกึษาเรยีนสะสมชดุวิชาทีส่อบผา่นโอนเข้าหลักสูตรปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลัยไดร้บัโอกาสทีด่เีรยีนปรญิญาตรี

ก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและเพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น“จบปริญญาตรีเมื่ออายุยังน้อย เพิ่มทางเลือก

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”

ผูป้ระกอบอาชพีทุกหนว่ยงานศกึษาชดุวิชาในโครงการฯนำาความรูไ้ปพัฒนาคณุภาพชวิีตและยกระดบัวทิยฐานะใน

วิชาชีพของตนเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่กับการศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาตรีได้ เมื่อสอบผ่านสามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่

ขณะนั้นได้จะทำาให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยต้องโอนชุดวิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตรให้แล้วเสร็จก่อน

ภาคการศกึษาท่ีจะลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพีทัง้นี้ชดุวิชาที่โอนจะต้องเปน็ชดุวชิาที่ปรากฏในโครงสรา้ง

หลักสูตรที่ศึกษา

แนะนำาชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดใหม่และน่าสนใจ
ชุดวิชาภาษาจีนเพือ่การสือ่สารเรียนรู้ระบบเสยีงภาษจนีกลางการถอดเสียงอา่นดว้ยสัทอกัษร(ตวัอกัษรที่ใชแ้ทน

เสียงอ่าน)ภาษาจีนกลางระบบพินอินคำาศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำาวันโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ550ตัว

ชุดวิชาภาษาจีนเพือ่การพาณชิย์เรยีนรูเ้ก่ียวกับคำาศพัทพ้ื์นฐานสำานวนและบทสนทนาที่ใชส่ื้อสารกันทัว่ไปทางการ

พาณิชย์โครงสร้างทางไวยากรณ์การเรียนรู้ฝึกฝนโครงสร้างบทสนทนาและการฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ500ตัว

ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมรการฝึกเขียนอักษรภาษาเขมรทั้งอักษรเชลียง

และอักษรมูลคำาศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างไวยากรณ์ทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อ

การสื่อสารในระดับพื้นฐานคำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

โครงการสัมฤทธิบัตร
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รายวิชาภาษาเขมรเพือ่การธรุกจิ  เสนอสาระความรูค้ำาศพัท์สำานวนและบทสนทนาที่ใชส้ือ่สารทางธุรกิจการค้า

การลงทุนนอกจากนี้ยังมีการฝึกอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรที่ใช้ส่ือสารเพ่ือธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสำาคัญใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว  เสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคำาศัพท์สำานวนและบทสนทนาที่ใช้สื่อสาร

เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญในราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการสมัฤทธิบตัรเปดิรบัสมคัรปีละ4ครัง้ดงัตารางดา้นลา่งสามารถสมคัรเรยีนทางไปรษณีย์และสมคัรดว้ยตนเองที่

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.และที่ทำาการของมหาวิทยาลัยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครฯได้ที่

http://www.stou.ac.thเลือกโครงการสัมฤทธิบัตร

ตาราง การ สมัคร เรียน และ การ สอบโครงการสัมสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี  ประจำาปี 2559

รุ่นที่ กำาหนดการสมัคร วันสอบ

95  1เม.ย.-30มิ.ย.2559  5-6พ.ย.2559

96  1ก.ค.-30ก.ย.2559  28-29ม.ค.2560

97  1ต.ค.-31ธ.ค.2559  6-7พ.ค.2560

98  15ม.ค.-31มี.ค.2560  29-30ก.ค.2560

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่จำากัดอายุและวุฒิการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้

ด้วยแล้ว

●	ชุดวิชาละ1,100 บาท ยกเว้น ชุดวิชาที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดีMP3 และซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา

เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าชุดวิชาปกติ

●	ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยรวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว รายวิชาละ  1,000  บาทมี2รายวิชาคือ

 1.รายวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ1 รหัส11015

 2.รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว1 รหัส11017

การสมัครเรียนซำ้าในชุดวิชา/รายวิชาเดิม
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรท่ีสอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ ผลการสอบเป็นU และมีความประสงค์จะ

สมคัรเรยีนในชดุวิชาและรายวชิาเดิมทีส่อบไมผ่า่นและไมไ่ดเ้ข้าสอบนัน้ใหส่้งผลการสอบเปน็หลกัฐานประกอบการสมคัร

โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

-ชุดวิชาละ400บาท -รายวิชาละ500บาท
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การโอนชุดวิชา
ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้

ในชดุวิชา/รายวิชานัน้ๆแล้วเมือ่สมคัรเปน็นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยยังสามารถนำาชดุวิชาที่สอบผา่นแลว้โอนเขา้หลักสูตร

ปรญิญาตรีได้โดยทกุชดุวิชาที่โอนจะตอ้งมีปรากฏในโครงสรา้งหลักสูตรปจัจบุนัสำาหรบันกัศกึษาของมหาวิทยาลัยสามารถ

ใช้สิทธิขอโอนได้หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกท่านประมาณต้นปีของทุกปี ทั้งนี้ผู้เรียน

ไม่ตอ้งเสยีคา่ใช้จา่ยแต่อยา่งใดหากไม่สามารถรว่มงานพิธีมอบฯได้มหาวิทยาลัยจะจดัสง่ใบสัมฤทธิบตัรไปให้ทางไปรษณย์ี

หลังจากเสร็จพิธีมอบ

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม สำาหรับผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ

ความชำานาญในการพัฒนาวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยได้นำาชุดวิชาในระดับปริญญาโท

มาให้เลอืกเรยีนได้ตามความสนใจไดค้รัง้ละ1-2ชดุวิชาจากสาขาวิชาดงันี้สาขาวชิาศลิปศาสตร์สาขาวิชานเิทศศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชารฐัศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีโดยจะเปดิรบัสมคัรผู้เรยีนปีการศกึษาละ

2รุ่นดังตาราง

รุ่นที่ กำาหนดการสมัคร วันสอบ

26  1มี.ค.-30มิ.ย.2559  28-29ม.ค.2560

27  1ก.ย.-31ธ.ค.2559  29-30ม.ค.2560
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ผู้สมัครเรียนต้องชำาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ11,200บาทโดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและ

ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆหากต้องการสมัครเรียนชุดวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบเสียค่าใช้จ่ายชุดวิชาละ9,500บาท

ยกเว้นชดุวชิานัน้มกีารปรับปรุงเอกสารการสอนจะต้องเสียคา่ใชจ้า่ยเต็มจำานวนและโปรดแนบใบแจง้ผลการสอบเพ่ือเปน็

หลักฐานประกอบ

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเองตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยสื่อการสอน

ประเภทต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ โดยการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มและการเรียน

แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์(e-Learning)ใช้เวลาประมาณ2-3วันในวันศกุร์-วันอาทติย์และเขา้สอบตามวันเวลาและ

สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดเมื่อสอบผ่านผู้เรียนจะได้รับใบ สัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษาและสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับ

ใบสัมฤทธิบตัรบณัฑติศกึษาเข้าในหลักสูตรการศกึษาระดบัปรญิญาโทเมือ่สมคัรเปน็นกัศกึษาและผา่นการคดัเลือกเข้าศึกษา

กับมหาวิทยาลัยและชุดวิชาที่สอบผ่านนั้นเป็นชุดวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรที่ศึกษา
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ชมรมนักศึกษามสธ.
ระบบการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกำาหนดให้นกัศกึษาศกึษาดว้ยตนเองจากสือ่ต่างๆ

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นหลัก นักศึกษาจึงต่างคนต่างเรียนอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่จะรู้จักสนิทสนมกับ

เพ่ือนในท้องถิ่นที่เรียนร่วมสาขาวิชาเดียวกันจึงมีน้อย หรือเมื่อมีปัญหาวิชาการต้องการจะไต่ถามจากอาจารย์ผู้สอน

แม้จะติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์และจากการเข้ารับการสอนเสริม แต่ก็มีข้อจำากัดอยู่บ้าง มหาวิทยาลัย

สุโขทยัธรรมาธิราชจงึเหน็ว่านกัศกึษาในแตล่ะทอ้งถิน่นา่จะสามารถรวมตัวกนัทำากจิกรรมเพ่ือจะได้มโีอกาสรูจ้กัสนทิสนมกนั

เพ่ือช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้มี

การจัดตั้งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นจังหวัดละ1ชมรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
 1.1เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา

 1.2เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านวิชาการและอาชีพระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษาหรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

 1.3ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา

 1.4ให้บริการให้ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน

2.รูปแบบโครงสร้างของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา

การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาในรูปของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดต่างๆ ในแต่ละ

ชมรมนักศึกษาจะมีคณะกรรมการชมรมท่ีได้มาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

เพ่ือเลอืกตัง้คณะกรรมการของชมรมซึง่จะดำารงตำาแหนง่วาระหนึง่หรอืสองปีตามระเบยีบการดำาเนนิงานของแตล่ะชมรม

กิจกรรมนักศึกษา
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3.ประเภทของกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
 3.1 กิจกรรม ทาง วิชาการ

 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลด้านวิชาการแก่สมาชิกเช่นกิจกรรมเรียนอย่างไรจึงประสบ

ผลสำาเร็จเพื่อนช่วยเพื่อนเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 3.2 กิจกรรม เผย แพร่ ความ รู้ ข่าวสาร

 เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดทำาเอกสาร ข่าวสาร

การจัดทำาห้องสมุดย่อยๆของชมรมหรือมุมสำาหรับสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูล

 3.3 กิจกรรม ส่ง เสริม ความ สัมพันธ์ ระหว่าง สมาชิก ของ ชมรมเช่น

 3.3.1กิจกรรมรับขวัญเพื่อนใหม่กีฬาสีชมรม

 3.3.2กิจกรรมระหว่างสมาชิกต่างชมรม

 3.3.3กิจกรรมคลายเครียดหลังสอบ

 3.3.4กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องเป็นต้น

 3.4  กิจกรรม ส่ง เสริม ความ เข้าใจ อัน ดี ระหว่าง สมาชิก กับ มหาวิทยาลัย และ กิจกรรม เพื่อ เผย แพร่ ชื่อ เสียง 

เกียรติคุณ ของ มหาวิทยาลัยเช่น

 3.4.1กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 3.4.2กิจกรรมราตรี-เขียวทอง

 3.4.3การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

 3.4.4กิจกรรมในวันสำาคัญต่างๆเป็นต้น
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4.การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษา
 4.1สมัครด้วยตนเองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ชมรมนักศึกษาประจำาจังหวัดหรือ

 4.2สมัครทางไปรษณีย์ถึงชมรมนักศึกษาหรือ

 4.3ตดิต่องานกจิกรรมนกัศกึษาฝา่ยกจิการนกัศกึษาสำานกับรกิารการศกึษามสธ.โทรศพัท์025047697

5.ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
 5.1มีโอกาสเรียนสำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย

5.2ได้พบกับเพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

5.3ได้รับคำาปรึกษาแนะนำาและการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน

5.4ได้ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5.5ได้ฝึกความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี

นกัศกึษาที่สนใจจะสมคัรเปน็สมาชกิชมรมนกัศกึษามสธ.สามารถติดต่อสมคัรได้ในวนัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่

(ภาคต้น)หรือติดต่อกับประธานชมรมนักศึกษามสธ.แต่ละจังหวัดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในhttp://www.stou.ac.th

gสำานกับรกิารการศกึษาgฝา่ยกจิการนกัศกึษาgกิจกรรมชมรมนกัศกึษาหรอืติดต่อฝา่ยกจิการนกัศกึษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025047638-9
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การศึกษาวิชาทหาร
นกัศกึษาซึง่มีความประสงค์จะเรยีนวชิาทหารระหว่างศกึษาในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชต่อจนจบหลักสูตร

ชั้นปีที่3ถึง5ของกรมการรักษาดินแดนสามารถสมัครเรียนได้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.		คุณสมบัติ	ผู้	สมัคร	วิชา	ทหาร
 1.1สำาเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่2

 1.2ไม่เคยหยุดพักการศึกษาวิชาทหารมาแล้วเกิน2ปี(นับถึงวันสมัคร)

 1.3มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสมัคร)

 1.4ไม่เป็นทหารประจำาการหรือทหารกองประจำาการหรือถูกกำาหนดตัวเข้ากองประจำาการแล้ว

 1.5มีภูมิลำาเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกณศูนย์ฝึกกำาลังสำารองกรมการรักษา

ดินแดนถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครก่อนจึงขอโอนย้ายไปเรียนณศูนย์ฝึกในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำาเนาอยู่

2.	ระยะ	เวลา	การ	รับ	สมัครระหว่างวันที่	15	มกราคม	-	30	มิถุนายน	ของ	ทุก	ปี
3.	การ	สมัคร
 ขอรับเอกสารสมัครเรียนวิชาทหารทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์หรือสมัครเรียนด้วยตนเองที่

 -	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำาบลบางพูด อำาเภอ
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025047638-9,025047697,0814222356,0983504377

 -สำาหรบัผู้ที่อยู่ในส่วนภูมภิาคสามารถติดตอ่ขอใบสมคัรเรยีนวชิาทหารไดท้ี	่ศนูย	์วทิย	พัฒนา	มสธ.10จงัหวัด
ได้แก่นครสวรรค์ลำาปางสุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครนายกเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลา
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การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
นกัศกึษามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชสามารถขอผอ่นผนัการเข้ารับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงการผอ่นผนั

เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้พ.ศ.2549ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

●		คุณสมบัติ	
 1.เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 2.ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน(กรณีเป็น

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องสอบผ่าน2ชุดวิชา)

 3.นกัศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาผอ่นผนัไดจ้นบคุคลนัน้มอีายุครบ26ปบีรบิรูณ์เว้นแต่นสิติหรอื

 นักศึกษาแพทยศาสตร์

●		หลักฐานการผ่อนผัน
 1.รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำานวน2รูป

 2.สำาเนาใบสำาคัญสด.9

 3.สำาเนาใบสำาคัญสด.10ในกรณีย้ายภูมิลำาเนาทหาร(ถ้ามี)

 4.สำาเนาทะเบียนบ้าน

 5.สำาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล(ถ้ามี)

   (การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลต้องนำาหลักฐานสด.9ไปเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยจึงจะทำาการ

 ผ่อนผันได้)

 6.สำาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

 7.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

 8.สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

 สำาเนาหลักฐานการผอ่นผนัทกุฉบบัผูส้มคัรตอ้งรบัรองความถกูต้องตรงกบัตน้ฉบบัจรงิและลงลายมอืชือ่กำากบั

●		ขั้นตอนการดำาเนินการ
 ส่งหลักฐานการผ่อนผันมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาสำานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

●		ช่วงเวลาการผ่อนผัน
  ต้องดำาเนินการส่งหลักฐานภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

●		ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
 นางประชุม เพ็ชรรักษ์ งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025047638,0814222356,0983504377

โทรสาร025033868
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กีฬามหาวิทยาลัย
นกัศกึษาซึง่มีความประสงค์จะสมคัรเข้ารบัการคดัเลือกเปน็นกักีฬาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเพ่ือเปน็

ตัวแทนไปแข่งขันในกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.		คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัคร
 1.1มีอายุไม่เกิน28ปีโดยให้นับถึงวันที่1มกราคมของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน

 1.2เป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน

 1.2.1 กรณีเป็นนักศึกษาใหม่แรกเข้าต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่1ไม่น้อยกว่า2ชุดวิชา

 1.2.2 กรณีเปน็นกัศกึษาเกา่ตอ้งสอบผา่นไม่นอ้ยกว่า3ชดุวิชาและต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษา

ปัจจุบันอย่างน้อย2ชุดวิชา

2.		ระยะ	เวลา	รับ	สมัคร
 ตั้งแต่1มกราคม-30กรกฎาคมของทุกปี

3.		การ	ขอรับ	ใบ	สมัคร	และ	การ	สมัคร	เป็น	นักกีฬา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
 ขอรบัใบสมคัรและส่งใบสมคัรมาที่ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษาสำานกับรกิารการศกึษามหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โดยขอรับใบสมัครได้จาก

 3.1กรอกแบบขอรับใบสมัครในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน(ด้านล่าง) และส่งที่

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาตามที่อยู่ข้างต้นหรือโทรศัพท์025047638-9,025047697

 3.2ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง

 3.3สำาเนาจากเว็บไซต์ที่http://www.stou.ac.thโดยคลิกไปที่สำานัก/หน่วยงานสำานักบริการการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4.		การ	ประกาศ	ราย	ชื่อ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธ์ิเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็น

ตัวแทนมหาวิทยาลัยรวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของกีฬามหาวิทยาลัยทางหน้าเว็บไซต์ข้างต้น

✂

แบบ	ขอรับ	ใบ	สมัคร	เป็น	นักกีฬา	มหาวิทยาลัย	(กรุณา	กรอก	ข้อความ	ด้วย	ตัว	บรรจง)
 

ข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว)	...............................................ชื่อ	สกุล................................... 

รหัส	นักศึกษา...............................อยู่	บ้าน	เลข	ที่......................หมู่	ที่.............ซอย.............................. 

ถนน.........................................ตำาบล/แขวง..........................................อำาเภอ/เขต....................... 

จังหวัด......................................รหัส	ไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.........................................

	 	 	 ลงชื่อ......................................................

	 	 															(......................................................)
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มหาวิทยาลยัได้เปดิชอ่งทางการติดตอ่ส่ือสารระหว่างนกัศกึษากบัมหาวทิยาลัยเพ่ือให้นกัศกึษาสามารถขอคำาปรึกษา

เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆไว้หลากหลายรูปแบบเช่นโทรศัพท์จดหมายe-mailกระดานสนทนาในInternet

และการติดต่อด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.โทรศัพท์
นกัศกึษาที่มีความประสงค์ตอ้งการข้อมลูขา่วสารทัว่ไปของมหาวิทยาลัยสามารถสอบถามไดท้ี่ศนูย์สารสนเทศ

โทร.025047788

นกัศึกษาที่มีขอ้สงสัยเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรียนการเพ่ิม-ถอนชดุวิชาการลาพักการศกึษาการสอบการต่ออายุ

สถานภาพนกัศกึษาการสำาเรจ็การศึกษาขอให้ติดต่อที่ศนูยข์อ้มลูทะเบียนและบรกิารนกัศกึษาสำานกัทะเบยีนและวัดผล

โทร.025047231

สำาหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่สอบผลการสอบและขั้นตอนวิธีการดำาเนินกิจกรรมการศึกษาต่างๆ

นักศึกษาสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงโทร.025047799

นักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อขอคำาปรึกษาในปัญหาต่างๆจากศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง

ทั่วประเทศ(ดูรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์และพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฯได้ที่หน้า97-99)

 เพื่อ ให้ เรื่อง ที่ ต้องการ ติดต่อ สอบถาม ได้ รับ ความ กระจ่างและ รวดเร็ว  โปรด ปฏิบัติดังนี้

  1. ติดต่อ สอบถาม เรื่อง ที่ ต้องการ ทราบ กับ หน่วย งาน ที่ รับ ผิด ชอบ โดยตรง

  2. แจ้ง ชื่อ - ชื่อ สกุล

  3. แจ้ง เลข ประจำา ตัว นักศึกษา

  4. ปัญหา ที่ ต้องการ จะ สอบถาม ต้อง ชัดเจน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและเรื่องที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์/โทรสารและe-mailaddress

ได้ที่หน้า94-99)

2.จดหมาย
การติดต่อขอใช้บริการทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกับปัญหาที่ไม่เร่งด่วน

การเขียนจดหมายนกัศกึษาควรระบุเลขประจำาตัวนกัศกึษาและประเดน็ปญัหาให้ชดัเจนโดยจา่หนา้ซองระบุชือ่หนว่ยงาน

ที่ต้องการติดต่อดังนี้

การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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ถา้ต้องการติดตอ่เรือ่งการลงทะเบยีนเรยีนการเพ่ิม-ถอนชดุวิชาการลาพักการศกึษาการลงทะเบยีนสอบซอ่ม

ตลอดจนสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานทะเบียนให้จ่าหน้าซองดังนี้

3.e-mail
e-mail ถือเป็นการติดต่อที่ทันสมัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงได้เพ่ิมช่องทาง

การติดต่อนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้หลากหลายช่องทางมากย่ิงขึ้น(สามารถดู

e-mailaddressได้จากหน้า94-99)หรือนักศึกษาสามารถติดต่อทางหน้าจออิเล็กทรอนิกส์Websiteของมหาวิทยาลัย

http://www.stou.ac.thซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะขอคำาปรึกษาผ่านกระดานสนทนา(Webboard)ของหน่วยงานต่างๆ

ไดแ้ก่สนทนาปรญิญาโทโดยสำานกับณัฑติศกึษาบรกิารตอบคำาถามนกัศกึษาโดยคณะทำางานบรหิารสารสนเทศในระบบ

อินเทอร์เน็ตและสนทนาทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ

สำานัก	/สาขาวิชา/สถาบัน/ศูนย์
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ตำาบล	บาง	พูด	อำาเภอ	ปากเกร็ด	

	 	 	 จังหวัด	นนทบุรี	11120

ติด

แสตมป์

สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ตู้	ปณ.333	ปทจ.	หลักสี่	 	

	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10210

ติด

แสตมป์
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4.การติดต่อหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัไดจ้ดัต้ังหนว่ยงานเพ่ือใหบ้ริการดา้นการศกึษาแกน่กัศึกษาทีป่ระสงคจ์ะติดต่อโดยตรงกบัมหาวิทยาลัย

ในกจิกรรมต่างๆทีน่กัศกึษาต้องดำาเนนิการตัง้แต่การสมคัรกจิกรรมระหว่างการศกึษาจนถงึการสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษา

สามารถขอรับบริการและขอคำาแนะนำาปรึกษาได้ที่

1)ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรณที่ทำาการของมหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี

2)ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง(ดูรายละเอียดหน้า97-99)

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

การติดต่อขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

 (1)  ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

   สำานักทะเบียนและวัดผล

  -คุณสมบัติการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 -การลงทะเบียนเรียน

 -การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนชุดวิชา

 -การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา

 -การรักษาสถานภาพนักศึกษา

 -การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

 -การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา

  -การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

 -การขอใบคำาร้องผลการสำาเร็จการศึกษา

   การสำาเร็จการศึกษาและอื่นๆ

 โทร.025047231

 re.reoffice@stou.ac.th

 (2)  สาขาวิชาต่างๆ

  -การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน

  -วิธีการศึกษาชุดวิชา

  -การสอบชุดวิชา

  -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ดูรายละเอียดหน้า95
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

 ● สาขาวิชาศิลปศาสตร์  โทร.025048511-7
 laoffice@stou.ac.th

 ● สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โทร.025048351-3
 caoffice@stou.ac.th

 ● สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โทร.025048502-4
 edoffice@stou.ac.th

 ● สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทร.025048181-6
 msoffice@stou.ac.th

 ● สาขาวิชานิติศาสตร์  โทร.025048361-5
 lweffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โทร.025048031-3
 hsoffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โทร.025048036-7
 nsoffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  โทร.025048196-9
 ecoffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  โทร.025048041-2
 heoffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชารัฐศาสตร์  โทร.025048358-9
 psoffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  โทร.025048046-7
 agoffice@stou.ac.th

	 ● สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.025048191-3
 stoffice@stou.ac.th

 (3)  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
   สำานักบริการการศึกษา
  -การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  -การแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  -การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
  -ทุนการศึกษา
  -โครงการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 โทร.025047696
  025047619
  025047629
  025047631-7
 co.esoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

 (4)   ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำานักบริการการศึกษา
   -นักศึกษาวิชาทหาร
   -ชมรมนักศึกษา
   -กีฬามหาวิทยาลัย

 โทร.025047638-9,025047697
 esoffice@stou.ac.th

 (5)   ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สำานักบริการการศึกษา
   -การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
   -การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ชำารุด/ไม่สมบูรณ์

 โทร.025047623,025047626
 esoffice@stou.ac.th

 (6)   ศูนย์ บริการ การ ศึกษา ประจำา ภูมิภาค สำานักบริการการศึกษา 
  -บริการสอนเสริมได้แก่การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า
   การสอนเสริมผ่านสื่อ
  -การใช้บริการที่ศูนย์บริการการศึกษา
  -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)

 โทร.025047612-6
 esoffice@stou.ac.th

 (7)   สำานัก เทคโนโลยี การ ศึกษา
  -ปัญหาเกี่ยวกับการรับฟัง-รับชมรายการวิทยุกระจายเสียง
   และรายการวิทยุโทรทัศน์
  -ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพซีดีเสียงประจำาชุดวิชาและวีซีดี
   ประจำาชุดวิชา
  -การขอบริการสำาเนารายการวิทยุกระจายเสียงและ
   วิทยุโทรทัศน์
  -ข้อมูลเกี่ยวกับCD-ROMการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

 โทร.025047330-2,025047415-8
 etoffice@stou.ac.th

 (8)   สำานักคอมพิวเตอร์
  -รายละเอียดของWebsiteมหาวิทยาลัย

 โทร.025047426-8
 csoffice@stou.ac.th

 (9)   ศูนย์ สารสนเทศ
  -ตรวจสอบกำาหนดการกิจกรรมการศึกษาต่างๆเช่น
   การลงทะเบียนเอกสารการสอนการสอนเสริม
   การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
   การสอบการอบรมเข้มฯลฯ
  -วิธีดำาเนินการและขอรับใบคำาร้อง

 โทร.025047788
 ic.proffice@stou.ac.th

 (10)   สำานักบรรณสารสนเทศ
 -การขอใช้บริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษาต่างๆ

 โทร.025047463-4
 dioffice@stou.ac.th

 (11)   ฝ่าย อบรม ประสบการณ์ วิชาชีพ สำานัก วิชาการ
 -การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของ
 แต่ละสาขาวิชา
 -การอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา

 โทร.025047531-4
 pt.aaoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

 (12)   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทำาหน้าที่ตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆดังนี้
-รับสมัครนักศึกษาใหม่
-ลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนชุดวิชา
-ลาพักการศึกษา
-เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
-ย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนวิชาเอก
-ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
-แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-ให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการศึกษา
-บริการห้องสมุดและให้บริการสื่อการศึกษาต่างๆ
-รับคำาร้องต่างๆ
-ตรวจสอบกำาหนดการของกิจกรรมต่างๆฯลฯ
ประกอบด้วย
 ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง
 หมู่ที่2ถนนลำาปาง-เชียงใหม่
 ตำาบลปงยางคกอำาเภอห้างฉัตร
 จังหวัดลำาปาง52190
  เขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ :ลำาปางลำาพูนเชยีงใหม่แพร่พะเยา
เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่าน

 โทร.054829811-4
 lp.adoffice@stou.ac.th

	 	 	 	 	●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
 4หมู่ที่7ถนนสุโขทัย-กำาแพงเพชร
 ตำาบลบ้านกล้วยอำาเภอเมือง
 จังหวัดสุโขทัย65000
  เขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ :สุโขทยัพิษณโุลกกำาแพงเพชรตาก
อุตรดิตถ์

 โทร.055620654,055620657
 055651099-102
 sk.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
 หมู่ที่10บ้านคำากลิ้ง
 ตำาบลบ้านจั่นอำาเภอเมือง
 จังหวัดอุดรธานี41000
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :อุดรธานีหนองบัวลำาภูหนองคาย 
ชัยภูมิขอนแก่นเลยสกลนครมหาสารคามกาฬสินธุ์ 
นครราชสีมาบึงกาฬ

 โทร.042992496-500
 ud.adoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
 199หมู่ที่10ถนนเลี่ยงเมือง
 ตำาบลแจระแมอำาเภอเมือง
 จังหวัดอุบลราชธานี34000
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :อุบลราชธานีอำานาจเจริญ
ศรีสะเกษยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์ 
นครพนม

 โทร.045281891-6
 ub.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 
 105/35หมู่ที่10ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
 ตำาบลวัดไทรย์อำาเภอเมือง
 จังหวัดนครสวรรค์60000
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท
สิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองเพชรบูรณ์พิจิตร

 โทร.056222450
 nw.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
 196หมู่ที่5ตำาบลศรีกะอาง
 อำาเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก26110
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :นครนายกปราจีนบุรีปทุมธานี 
นนทบุรีกรุงเพทมหานครฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการสระบุรี

 โทร.037306247-9
 nk.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 หมู่ที่1ถนนจันทบุรี–สระแก้ว
 อำาเภอมะขาม
 จังหวัดจันทบุรี22150
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :จันทบุรีตราดระยองสระแก้วชลบุรี

 โทร.039389430-3
 cb.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
 90หมู่ที่9
 ตำาบลไร่ส้มอำาเภอเมือง
 จังหวัดเพชรบุรี76000
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :เพชรบุรีสมุทรสาครราชบุรี 
สมุทรสงครามกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรี 
นครปฐม

 โทร.032403801-5
 pb.adoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
 169ถนนนครศรีฯ–ร่อนพิบูลย์
 ตำาบลนาสารอำาเภอพระพรหม
 จังหวัดนครศรีธรรมราช80001หรือ
 ตู้ปณ.33ปทฝ.ศาลามีชัยอำาเภอเมือง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช80001
  เขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ :นครศรธีรรมราชสุราษฎรธ์านีกระบี่
พังงาภูเก็ตระนองชุมพร

 โทร.075378680-88
 nr.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
 116หมู่ที่4ถนนท่าสาป–ลำาใหม่
 ตำาบลท่าสาปอำาเภอเมือง
 จังหวัดยะลา95000
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลา 
สตูลพัทลุงตรัง

 โทร.073264014ต่อ103,104
 073264023
 yl.adoffice@stou.ac.th





ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่5กันยายนพ.ศ.2521

เป็นปีที่33ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติดังต่อไปนี้
มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521”
มาตรา2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย”หมายถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายถึงสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาตรา4 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด1บททั่วไป

มาตรา5ให้จัดตัง้มหาวิทยาลยัข้ึนมหาวทิยาลยัหนึง่เรยีกวา่“มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช”เป็นสถาบันการ
ศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเองมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำาการวิจัยให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำารุงวัฒนธรรม

ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา6การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุ-กระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอย่างอื่นที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ี

สภามหาวิทยาลัยกำาหนดโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
มาตรา7การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แบ่งเป็นสาขาวิชา
การจัดตั้งยุบรวมและเลิกสาขาวิชาให้ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา8มหาวิทยาลัยอาจมีส่วนราชการดังนี้
(1)สำานักงานอธิการบดี
(2)สถาบันเพื่อการวิจัยและสำานักเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือเพื่อบริการทางวิชาการ
สำานักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองและแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สถาบันและสำานักอาจแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ฝ่ายและสำานักงานเลขานุการ
ศูนย์ฝ่ายและสำานักงานเลขานุการอาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มาตรา9การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สำานักงานอธิการบดี สถาบัน และสำานัก ตามมาตรา8 ให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ฝ่ายสำานักงานเลขานุการกองและแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้

ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา10ภายใต้วัตถปุระสงค์ตามมาตรา5มหาวทิยาลยัจะรบัสถาบันวชิาการช้ันสงูอ่ืนเข้าสมทบในมหาวทิยาลยั
กไ็ด้และมีอำานาจให้ปรญิญาประกาศนยีบัตรช้ันสงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตรช้ันใดช้ันหนึง่แก่ผู้สำาเรจ็การศกึษาจากสถาบัน
วิชาการชั้นสูงนั้นๆได้

การรับสถาบันวิชาการช้ันสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

การควบคมุสถาบันวชิาการช้ันสงูซ่ึงเข้าสมทบในมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามข้อบังคบัท่ีสภามหาวทิยาลยักำาหนด
มาตรา11นอกจากเงินที่กำาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ดังนี้
(1)เงินผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่างๆของมหาวิทยาลัย
(2)ทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา12บรรดาทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพ่ือประโยชน์และตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั

หมวด2การดำาเนินงาน

มาตรา13ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้ง ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน
ผู้อำานวยการองคก์ารสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนผู้วา่การการสือ่สารแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนและอธกิารบดี
ซ่ึงเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง กรรมการสภาวิชาการซ่ึงสภาวิชาการเลือกจำานวนหนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งมีจำานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเก้าคน

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี
มาตรา14นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำารงตำาแหน่งสองปีแต่จะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ และ

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งแทนแล้ว หรือในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น
อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวฒุิพ้นจากตำาแหนง่ตามวาระแต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้นายกสภา
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิซ่ึงพ้นจากตำาแหนง่ปฏบัิติหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

มาตรา15สภามหาวทิยาลยัมีอำานาจหนา้ท่ีควบคมุดแูลกจิการท่ัวไปของมหาวทิยาลยัและโดยเฉพาะมีอำานาจ
หน้าที่ดังนี้

(1)วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศกึษาการวจิยัการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมและการทะนบุำารุง
วัฒนธรรมทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

(2)จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3)อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(4)พิจารณาการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสำานักงานอธิการบดีสถาบันสำานักและสาขาวิชาแล้วแต่กรณี
(5)อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
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(6)พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา
(7)อนมัุติการแต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบดีผู้อำานวยการสถาบันผู้อำานวยการสำานกัรองผู้อำานวยการสถาบัน

รองผู้อำานวยการสำานักรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
(8)จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10)หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา16ให้มีสภาวชิาการประกอบด้วยอธกิารบดีเป็นประธานสภาวชิาการประธานกรรมการประจำาสาขาวชิา

ผู้อำานวยการสถาบันผู้อำานวยการสำานักและศาสตราจารย์ประจำาเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งกับผู้แทนคณาจารย์ประจำาที่
คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ประจำาสาขาวิชาสาขาวิชาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี
มาตรา17ผู้แทนคณาจารย์ประจำาดำารงตำาแหน่งสองปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้
ในกรณีท่ีผู้แทนคณาจารย์ประจำาพ้นจากตำาแหนง่กอ่นวาระและได้มีการเลอืกผู้ดำารงตำาแหนง่แทนแลว้ให้ผู้ได้รบั

เลือกอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงครบตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา18สภาวิชาการมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
(1)พิจารณากำาหนดหลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา
(2)เสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(3)เสนอการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสถาบันสำานักและสาขาวิชา
(4)พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(5)เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(6)พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
(7)จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาการวิจัยและการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น
(8)พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา19การประชุมของสภามหาวิทยาลยัการประชุมของสภาวชิาการการประชุมของคณะกรรมการประจำา

สาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอการแต่งตั้ง หรือการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด

มาตรา20ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
จะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย

อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำาแนะนำาของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซ่ึงได้รับปริญญา
ช้ันใดช้ันหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือสถานศึกษาช้ันสูง
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

อธิการบดีดำารงตำาแหน่งสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ การถอดถอนอธิการบดี
ก่อนครบวาระต้องนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงถอดถอน

รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี และให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีพ้นจากตำาแหน่งพร้อมกับอธิการบดี
มาตรา21ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดี

หลายคนให้รองอธกิารบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รกัษาการแทนถา้อธกิารบดีไม่ได้มอบหมายให้รองอธกิารบดีท่ีมีอาวุโส
เป็นผู้รักษาการแทน
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ในกรณีท่ีไม่มีรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือในกรณีท่ีตำาแหน่งอธิการบดีว่างลงให้
นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มาตรา22ในสาขาวชิาหนึง่ให้มีคณะกรรมการประจำาสาขาวชิาคณะหนึง่ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึง่
และกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณาจารย์ประจำาในสาขาวิชานั้นเลือก

ให้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชาแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการประจำาสาขาวิชาดำารงตำาแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการประจำาสาขาวิชามีหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา23ในสถาบันหรอืสำานกัหนึง่ให้มีผู้อำานวยการสถาบันหรอืผู้อำานวยการสำานกัคนหนึง่เป็นผู้บังคบับัญชา

รับผดิชอบในกจิการของสถาบันหรอืสำานกัและจะมีรองผู้อำานวยการสถาบันหรอืรองผู้อำานวยการสำานกัคนหนึง่หรอืหลายคน
ก็ได้เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักจะมอบหมาย

ผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี
อื่นของมหาวิทยาลัยและให้ดำารงตำาแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

รองผู้อำานวยการสถาบันหรอืรองผู้อำานวยการสำานกัตอ้งมีคณุสมบัติเช่นเดยีวกบัผู้อำานวยการสถาบันหรอืผู้อำานวยการ
สำานักและให้อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองผู้อำานวยการสถาบันหรือรองผู้อำานวยการสำานักต่อสภามหาวิทยาลัย

ให้รองผู้อำานวยการสถาบันหรอืรองผู้อำานวยการสำานักพ้นจากตำาแหนง่พรอ้มกบัผู้อำานวยการสถาบันหรอืผู้อำานวยการสำานกั
มาตรา24หลกัเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกบัการเลอืกประธานกรรมการประจำาสาขาวชิาและกรรมการประจำาสาขา

วิชาตลอดจนการดำาเนินงานของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาและการดำาเนินงานของสถาบันหรือสำานักให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภามหาวิทยากำาหนด

มาตรา25คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(1)ศาสตราจารย์ซึ่งอาจเป็นศาสตราจารย์ประจำาหรือศาสตราจารย์พิเศษ
(2)รองศาสตราจารย์
(3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4)อาจารย์ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ
มาตรา26คณุสมบัติและวธิีการแตง่ต้ังศาสตราจารย์ประจำารองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา27ศาสตราจารย์พิเศษนัน้จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแตง่ตัง้โดยคำาเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั

จากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัยแต่ต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ประจำา
มาตรา28ให้ศาสตราจารย์ประจำาซึ่งพ้นจากตำาแหน่งไปโดยไม่มีความผิดเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
มาตรา29อาจารย์ประจำาต้องมีคุณวุฒิได้รับปริญญาชั้นใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นผู้มีความชำานาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษนัน้อธกิารบดีจะแตง่ตัง้ข้ึนประจำาปีการศกึษาโดยคำาเสนอแนะของประธานกรรมการประจำาสาขาวชิา

จากบุคคลที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหรือมีความชำานาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
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 หมวด3ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา30ปริญญามีสามชั้นคือ
ปริญญาเอกเรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโทเรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา31มหาวิทยาลัยมีอำานาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
การกำาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด และจะใช้อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา
มาตรา32สภามหาวทิยาลยัอาจออกข้อบังคบักำาหนดให้ผู้สำาเรจ็การศกึษาชัน้ปรญิญาได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม

อันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา33สภามหาวิทยาลยัอาจออกข้อบังคบักำาหนดให้มีประกาศนยีบัตรช้ันสงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตร

ได้ดังนี้
(1)ประกาศนียบัตรชั้นสูงออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว
(2)อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ยังไม่ถึงขั้นปริญญาตรี
(3)ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา34มหาวิทยาลัยมีอำานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่

ปริญญานั้นๆ
มาตรา35มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้

ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตรก็ได้
การกำาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา
ครยุวทิยฐานะและเข็มวิทยฐานะจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงือ่นไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคบัท่ีสภามหาวทิยาลยั

กำาหนด
มาตรา36สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บังคบักำาหนดให้มีเครือ่งหมายนกัศกึษาและกำาหนดการใช้เครือ่งหมาย

ดังกล่าวได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   

หมวด4บทกำาหนดโทษ

มาตรา37ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะหรือเครื่องหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีสิทธิที่
จะใช้หรอืแสดงดว้ยประการใดๆว่าตนมีปรญิญาประกาศนยีบตัรช้ันสงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตรของมหาวทิยาลยั
โดยท่ีตนไม่มี ถ้าได้กระทำาเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเช่ือว่าตนมีสิทธิท่ีจะใช้ หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล

มาตรา38 ในระหวา่งท่ียังมไิด้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยปลัดทบวง
มหาวทิยาลยัหรอืผู้แทนผู้อำานวยการสำานกังบประมาณหรอืผู้แทนเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน ผู้อำานวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนและผู้ว่าการ
การสือ่สารแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้อำานวยการกองแผนงานสำานกังานปลดัทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีประสงค์จะได้รบัโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 ซ่ึงมีจำานวนเพ่ิมมากขึน้เห็นควรสง่เสรมิให้มีการศกึษาระบบเปิดโดยอาศยัสือ่การสอนทางไปรษณย์ีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์
 เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและไม่จำาเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา
 ระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้ท่ีประกอบอาชีพอยู่แล้วให้ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนวิทยฐานะ
 อันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกช้ันเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพ
 ของประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำาหรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายในการนี้เห็นสมควร
 จัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นจึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547

โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและได้มีการนำาวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเกินความจำาเป็นประกอบกับมีการปฏิรูปการศึกษา จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้เหมาะสมย่ิงข้ึนและสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาศัยอำานาจ
ตามความในมาตรา6 มาตรา15(2) และ(3) และมาตรา32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบันี้เรยีกว่า“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547”
ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2548เป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิก
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ.2523
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่3)พ.ศ.2525
 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)พ.ศ.2526
 (5)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)พ.ศ.2527
 (6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)พ.ศ.2527
 (7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่7)พ.ศ.2527
 (8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่9)พ.ศ.2528
 (9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่10)พ.ศ.2528

 (10)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่11)พ.ศ.2528
 (11)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่12)พ.ศ.2531
 (12)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่13)พ.ศ.2536
 (13)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่14)พ.ศ.2542
 (14)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่15)พ.ศ.2543
ข้อ4บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ5ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายถึงสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ6ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับนี้และในการนี้ให้มีอำานาจกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นได้โดยประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด1

การจัดการศึกษา


ข้อ7มหาวิทยาลยัจดัระบบการศกึษาเป็นระบบทวภิาคโดยแบ่งปีการศกึษาออกเปน็สองภาคการศกึษาปกติซ่ึงมี

ระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกวา่15สปัดาห์คอืภาคตน้และภาคปลายและอาจจดัภาคพิเศษซ่ึงมีระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกวา่6สปัดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแตกต่าง
จากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ8มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกำาหนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นท่ีเอ้ือต่อการศึกษาด้วยตนเอง
โดยไม่เข้าห้องเรยีนตามปกติและอาจจดัให้มีการสอนทบทวนเป็นครัง้คราวซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ของการบรกิารทางวชิาการแก่
นักศึกษาโดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำาท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา

ข้อ9มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(1)หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2)หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีสอบผ่าน

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ10 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีระยะเวลาในการศึกษา4 ปี และให้มีเวลาการศึกษาท้ังหมด

ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า6ภาคการศึกษาปกติจึงจะยื่นคำาขอสำาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

ข้อ11นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดังต่อไปนี้ จึงจะย่ืนคำาขอสำาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

(1)นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง3ปีมีระยะเวลาในการศึกษา3ปีและให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า5ภาคการศึกษาปกติ

(2)นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง2ปีมีระยะเวลาในการศึกษา2ปีและให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า3ภาคการศึกษาปกติ

ข้อ12นักศึกษาซ่ึงได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นชุดวิชาบาง
ชุดวิชาให้นั้นมีเวลาการศึกษาดังนี้

(1)นกัศกึษาซ่ึงได้รบัการเทียบงานรายวชิาหรอืสมคัรเข้าศกึษาโดยใช้วฒุิการศกึษาท่ีได้รบัการยกเวน้ชุดวชิาบาง
ชุดวชิาให้มีสทิธิท่ีจะศกึษาไม่เกนิ3เท่าของระยะเวลาของหลกัสตูรแต่จะตอ้งลงทะเบียนเรยีนไม่นอ้ยกวา่2ภาคการศกึษา
ปกติ

(2)นักศึกษาซ่ึงได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิท่ีจะศึกษาไม่เกิน3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาปกติ

(3)นกัศกึษาสมคัรเข้าศกึษาโดยใช้วุฒิการศกึษาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาเพ่ิมเตมิจากหลกัสตูรปกติซ่ึงทำาให้
จำานวนชุดวชิาท่ีตอ้งศกึษาท้ังหมดเกนิกว่าจำานวนท่ีหลกัสตูรกำาหนดไว้มหาวทิยาลยัจะเพ่ิมเวลาในการศกึษาจากท่ีกำาหนด
ในข้อ10และข้อ11ให้อีก1ปีการศึกษา

ข้อ13 มหาวิทยาลัยจัดงานรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่าชุดวิชาแต่ละชุดวิชามีค่า6หน่วยกิต
และนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้
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(1)หลักสูตรระดับปริญญาตรีนักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า20ชุดวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่องซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า12ชุดวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา

ที่ศึกษา
ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้การจัดงานรายวิชาในแต่ละชุดวิชา

ให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด2

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ14ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)เป็นผู้ที่สำาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2)เป็นผู้ที่สำาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบ

อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัครหรือผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(3)เป็นผู้ท่ีสำาเรจ็อนปุรญิญาหรอืปรญิญาช้ันใดช้ันหนึง่หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศกึษาท่ีสภามหาวทิยาลยั
รับรอง

(4)เป็นผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ท่ีศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน
ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ข้อ15ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ14 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเนือ่งจากความประพฤติเสือ่มเสยีหากการกระทำา
นั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่
ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด5ปีนับตั้งแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ16มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ14 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ15 เข้าศึกษาโดย
ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อ17ผู้มีสทิธิเข้าศกึษาสามารถสมคัรเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรีได้เพียงหลกัสตูรเดยีวและให้เป็นไป
ตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ18ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้ข้ึนทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษา
แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ19สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ14หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ15
(4)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5)ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพ

นักศึกษา
(6)ไม่สำาเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในหลกัสตูรเวน้แต่จะได้รบัอนมัุติจากมหาวทิยาลยัให้ตอ่อายุ

สถานภาพนักศึกษา
(7)ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ให้เข้าศึกษาต่อ
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(8)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้ออก
(9)ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ20เม่ือมหาวิทยาลยัได้ข้ึนทะเบียนผู้ใดเป็นนกัศึกษาแลว้ให้ดำาเนนิการตรวจสอบคณุสมบัติและการมีลกัษณะ

ต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีได้รับผู้นั้นเข้าศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการทำาหน้าท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดในวรรคหนึง่ได้ให้เสนอต่ออธกิารบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน6เดือน

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามการได้มาซึ่งคณะกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ21นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำาหนด

โทษทางวินยัท่ีจะลงผู้มีอำานาจสัง่ลงโทษทางวนิยัหลกัเกณฑ์และวธิีการในการพิจารณาลงโทษทางวนิยัให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ22สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
(1)นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า6ชุดวิชาให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1
(2)นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่6ชุดวิชาขึ้นไปแต่น้อยกว่า12ชุดวิชาให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2
(3)นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่12ชุดวิชาขึ้นไปแต่น้อยกว่า18ชุดวิชาให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3
(4)นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่18ชุดวิชาขึ้นไปให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4

หมวด3

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

ข้อ23นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน3 ชุดวิชา
จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

ข้อ24มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ท้ังนี้ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

นกัศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดและประสงค์จะลาพักการศกึษาหากจะรกัษา
สถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ25นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตรา
ที่กำาหนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อ26นกัศกึษาจะลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาท่ีศกึษาได้เม่ือเหลอืวิชาท่ีจะตอ้งศกึษา
ไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

ข้อ27นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กำาหนดในข้อบังคับนี้หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อมให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ28นักศึกษาท่ีประสงค์จะเพ่ิมชุดวิชา ให้ยื่นคำาร้องขอเพ่ิมชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนดและเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำานวน3ชุดวิชา

ข้อ29 นักศึกษาท่ีประสงค์จะถอนชุดวิชาใดภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ย่ืน
คำาร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
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ข้อ30ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัประกาศไม่เปิดการเรยีนการสอนชุดวชิาในภาคการศกึษาใดภายหลงัจากท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา

ข้อ31นักศึกษาซ่ึงมีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
เวลาท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดโดยให้ถอืวา่ระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาถอืเป็นสว่นหนึง่ของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร

นกัศกึษาจะลาพักการศกึษาได้ครัง้ละไม่เกนิสองภาคการศกึษาปกติตดิตอ่กนัแต่ในกรณีท่ีนกัศกึษามีความจำาเป็น
ต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เป็นคราวๆไป

ในกรณีท่ีนักศึกษาซ่ึงประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การย่ืนคำาร้องขอลาพักต้องกระทำา
ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวชิาและให้ถอืวา่เป็นการถอนชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรยีนไว้แลว้ดว้ยคำารอ้งขอลาพักการศกึษา
ที่ได้ยื่นหลังกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำาร้องนั้นตกไป

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาให้ถือ
ว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการ
ศึกษาและให้นำาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ข้อ32การลงทะเบียนการเพิ่มชุดวิชาและการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย

การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกำาหนด

ข้อ33การดำาเนนิกจิกรรมในหมวดนี้ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์วธิีการและภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ
กำาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด4

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ34 ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษาดังนี้

(1)การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2)การสอบประจำาภาคการศึกษา
(3)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆจะกำาหนดในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา
ข้อ35 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี

หรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำานาจกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่
ประจำาภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินผลที่มีการกำาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในกรณีท่ีสาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบมีความจำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
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ประเภทข้อสอบ และจำานวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
สภาวิชาการกำาหนด

ข้อ36การประเมินผลการศกึษาชุดวชิาเชิงทฤษฎีท่ีมีคะแนนกจิกรรมหรอืคะแนนฝกึปฏบัิติหากนกัศกึษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำาคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น

หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่และทำากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติทำาใหม่
ข้อ37การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการให้ลำาดับขั้นผลการสอบ

พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2)กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม

เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำาในภาคท่ีสอบไม่ผ่าน สามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน โดยสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรยีนชุดวชิานี้ใหม่การลงทะเบียนเรยีนซ้ำาสามารถกระทำาได้ในภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏบัิติแต่เพียง
อย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

ท้ังนี้การประเมินผลตาม(2) และ(3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และสอบ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ข้อ38การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบให้ถือคะแนนรวมของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2)กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม

เฉพาะภาคทฤษฎีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่การลงทะเบียนเรียนซ้ำาในภาคที่สอบไม่ผ่านสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะ
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติไม่ต้องสอบภาคทฤษฎีถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่การลงทะเบียนเรียนซ้ำาในภาคที่สอบไม่ผ่านสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ39 การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด
ข้อ40 การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบการให้ลำาดบัขัน้ความสามารถในการเรยีนรู้ของนกัศกึษาในแตล่ะชุดวชิา

ดังนี้
       ลำาดับขั้น ความหมาย
      H เกียรตินิยม(Honor)
      S ผ่าน(Satisfactory)
      U ไม่ผ่าน(Unsatisfactory)
      I ไม่สมบูรณ์(Incomplete)
ข้อ41นักศึกษาจะได้รับลำาดับขั้นIในแต่ละชุดวิชาในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2)นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติหรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์

ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน



114 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรณีตาม (1) เม่ือนักศึกษาได้เข้าสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำาดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม โดย
ไม่มีเครื่องหมาย*ที่แสดงว่าเป็นลำาดับขั้นจากการสอบซ่อมแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมลำาดับขั้นIจะถูกเปลี่ยนเป็น
Uโดยอัตโนมัติ

ข้อ42 การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ลำาดับข้ัน
HและSเท่านั้น

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาท่ีเทียบเท่าชุดวิชาอื่นท่ีเรียนมาแล้วหรือ
ที่กำาลังเรียนอยู่การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ข้อ43 เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับชุดวิชาสะสมใน
ชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นผลการสอบ

ข้อ44นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ำาจนกว่าจะสอบได้แต่ถ้าหาก
นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซ้ำาอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชาอื่นแทน
ก็ได้

ข้อ45มหาวทิยาลยัจะบันทึกและรายงานผลการศกึษาในระหวา่งการศกึษาตามลำาดบัข้ันคะแนนท่ีได้รบัในทุกชุดวชิา
 ข้อ46นกัศกึษาจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบวา่ดว้ยการสอบไล่ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด5

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ47ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึง่เรยีกว่า“คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์
ซ่ึงอธกิารบดีแตง่ตัง้ประกอบดว้ยรองอธกิารบดีท่ีอธกิารบดีมอบหมายคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งต้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกจำานวนไม่น้อยกว่า6คนแต่ไม่เกิน9คน

ให้ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการและเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำานักทะเบียน
และวัดผลอีกจำานวนไม่เกิน2คนให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวิธีการดำาเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ48ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่ดังนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2)พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบและผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา
(5)ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ49นักศึกษาท่ีประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ สามารถย่ืนคำาร้อง

ต่อมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไปและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบผลการศึกษาและ
การเทียบประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ50การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ
(1)การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้ศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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(2)การเทียบงานรายวิชา หรืองาน หรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาเป็น
การนำางานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษามาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย

(3)การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำางานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำางาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ข้อ51รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาท่ีนำามาขอเทียบงานรายวชิาของนกัศกึษาซ่ึงได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษา
แล้วและได้ยื่นคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ50(1)ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชานั้นต้องได้ลำาดับขั้นไม่ต่ำากว่าตัวอักษรCหรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ต่ำากว่า2.00หรือเทียบเท่า

ข้อ52การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรท่ีขอเทียบและ
เมื่อเทียบงานรายวิชานักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาท่ีเทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำามารวมคำานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร

ข้อ53รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษา ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ย่ืนคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ50(2) ต้องมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกำาหนด

ข้อ54งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึงยื่นคำาขอเทียบงาน
รายวิชาตามข้อ50(2) หรือข้อ50(3) ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดโดยคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ55ให้คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้แต่งต้ัง
ข้ึนในแต่ละสาขาวชิาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรอืการเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาในชุดวิชาของสาขาวชิา
ภายในระยะเวลาอันสมควรและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

เพ่ือประโยชน์แห่งการเทียบผลการศกึษาและการเทียบประสบการณ์ของผู้ศกึษานอกระบบและผู้ศกึษาตามอัธยาศยั
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทดสอบความรู้เนื้อหาสาระท่ีนำามาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้วยวิธีต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เห็นสมควร เช่น สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ฝึกปฏิบัติหรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์อาจดำาเนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก็ได้

   



116 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด6

การโอนชุดวิชา

*ข้อ56การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำาชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้สอบผ่านแล้ว
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือในระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด7

การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

ข้อ57นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกสามารถกระทำาได้ดังนี้
(1)จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(2)จะต้องยื่นคำาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะย้ายสังกัด

สาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
(3)การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(4)นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ภายในกำาหนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา

หมวด8

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ58ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1)สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของสาขาวิชา
(2)มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับ
(3)ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4)ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ59ในกรณีท่ีนักศึกษาประสงค์ท่ีจะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาท่ีไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้โดยเฉพาะ

นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ตนจะขอรับ
อนุปริญญา

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ60ให้นกัศกึษายืน่คำารอ้งขอสำาเรจ็การศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัสิน้ภาคการศกึษา

ภาคสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ61 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ *แก้ไขโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
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ข้อ62เม่ือสภามหาวทิยาลยัอนมัุติสำาเรจ็การศกึษาวนัสำาเรจ็การศกึษาให้ถอืวนัถดัจากวนัสิน้สดุการสอบประจำา
ภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ย่ืนคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มาย่ืน
ในภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำาภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำาร้อง
ขอสำาเร็จการศึกษาเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ63มหาวทิยาลยัจะบันทึกและรายงานผลการสำาเรจ็การศกึษาในใบรายงานผลการศกึษาตามลำาดบัขัน้คะแนน
ในชุดวิชาที่สอบผ่าน

ข้อ64นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  (ก)สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
  (ข)ไม่เคยสอบได้คะแนนลำาดับขั้นUในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
  (ค)ไม่เคยเรียนซ้ำาชุดวิชาใดเพื่อยกระดับคะแนน
 (ง)มีชุดวิชาสะสมของลำาดับขั้นHเป็นจำานวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด
(2)เกียรตินิยมอันดับสองมีคุณสมบัติตามข้อ(ก)(ข)และ(ค)อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำาดับขั้นHเป็น

จำานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
ข้อ65นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ66บัณฑิตท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตท่ีได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด

ในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองคำาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
ข้อ67เม่ือมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำาสั่ง

หรือคำาวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย
แล้วแต่กรณี

หลกัเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์การพิจารณาวนิจิฉัยชีข้าดอทุธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บังคบัท่ีสภามหาวิทยาลยักำาหนด
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บทเฉพาะกาล

ข้อ68 ในระหว่างท่ียังไม่มีระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง หรือมติอื่นใดท่ีต้องออกตามข้อบังคับนี้ให้นำาระเบียบ
ประกาศ คำาสั่งหรือมติท่ีออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี
พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีระเบียบประกาศ
คำาสั่งหรือมติตามข้อบังคับนี้

ข้อ69 ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรไปพลางก่อนจนกว่าจะมีข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

       ประกาศณวันที่9กันยายนพ.ศ.2547

 (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

  (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่10/2547เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2547กำาหนดการให้ปริญญาเกียรตินิยมในข้อ64(1)(ก)

 แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547ไว้ดงัตอ่ไปนี้“สอบได้ชุดวชิาครบตามหลกัสตูร

 ภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ”หมายถึงสอบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตร

 ท่ีได้รับอนุมัติสำาหรับกรณีท่ีสาขาวิชากำาหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพ่ิมข้ึนเพราะผู้สมัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตาคุณสมบัติ

 ที่กำาหนดจึงไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดในหลักสูตร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)

พ.ศ.2548

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของสภาวิชาการ จึงกำาหนดข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบัน้ีเรยีกว่า“ข้อบังคบัสภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบับท่ี2)
พ.ศ.2548”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ56ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ56การโอนผลการศกึษาของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเป็นการนำาชดุวชิาท่ีนกัศกึษาได้สอบผา่นแลว้หลกัสตูรใด

หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรีหรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรมาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด”

ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
     

       ประกาศณวันที่29กันยายนพ.ศ.2548

         (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

         (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)

พ.ศ.2555

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547
ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่5/2554เมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2555จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบันีเ้รยีกว่า“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบับท่ี4)
พ.ศ.2555”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นบทนยิามในข้อ5แห่งข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษา

ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
“การเทียบแทนหมายความว่าการนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงครอบคลุมหรือคล้ายคลึงกัน

ซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน”
ข้อ4 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ12/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาข้ัน

ปริญญาตรีพ.ศ.2547
“ข้อ12/1นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรใหม่หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรเดิมตามที่กำาหนดใน

ข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิท่ีจะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรท่ีกำาลังศึกษาอยู่ ท้ังนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาท่ีกำาหนดใน
ข้อ10ข้อ11หรือข้อ12”

ข้อ5ให้ยกเลิกความในข้อ43แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ43เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับชุดวิชาสะสม
ในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้”

ข้อ6ให้ยกเลิกความในข้อ45แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ45มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำาดับขั้นความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา”

ข้อ7ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ45/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

“ข้อ45/1การบันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน

ในกรณีท่ีมีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพ่ือนำามาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชาให้บันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมีค่าน้อยตามผลการสอบท่ีสอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชา
ที่นำามาเทียบแทนกัน”

ข้อ8ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด6/1การเทียบแทนข้อ56/1และข้อ56/2แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
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หมวด6/1

การเทียบแทน

ข้อ56/1ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงและยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้

(1)ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้นำาชุดวิชาหรือรายวิชา
ท่ีนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ซึ่งนำามาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น

(2)ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ใดๆ ให้นักศึกษา
สามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้นำา
ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาใน
หลักสูตรเดิมนั้น

ให้สภาวชิาการพิจารณากำาหนดแนวทางการเทียบแทนระหวา่งหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุกบัหลกัสตูรเดิม
และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ56/2 นักศึกษาท่ีสิ้นสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้”

ข้อ9ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

  ประกาศณวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2555

         (ลงนาม)คณิตณนคร

        (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

         อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใชข้อ้บังคบันี้คอืโดยท่ีมหาวทิยาลยัไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาข้ันปรญิญาตรใีนหลายสาขาวชิาประกอบกบั

 มหาวิทยาลัยมีนกัศึกษาเป็นจำานวนมากไม่สามารถเร่งรัดให้จบหลักสูตรตามกำาหนดเวลาได้ และมีนักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม

 รวมทั้งไม่สามารถย้ายไปศึกษาในหลักสูตรใหม่อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปิดหลักสูตรเดิมได้จึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชในการประชุมครัง้ท่ี1/2556เม่ือวนัท่ี25มกราคม2556จงึออกข้อบังคบัไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบันีเ้รยีกวา่“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบับท่ี5)
พ.ศ.2556”

ข้อ2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกความในข้อ47แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ47 การเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ์ในการศกึษาข้ันปรญิญาตรีให้เป็นไปตามข้อบังคบัวา่ดว้ย

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด”
ข้อ4 ให้ยกเลิกข้อ48 ข้อ49 ข้อ50 ข้อ51 ข้อ52 ข้อ53 ข้อ54 และข้อ55 แห่ง ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
ข้อ5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่ง เพื่อปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด


 ประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ.2556

 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ โดยท่ีพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิมาตรา15กำาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรยีนจากผลการศกึษา

 ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ

 ตา่งรปูแบบได้ไม่วา่จะเป็นผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรอืไม่กต็ามรวมท้ังจากการเรยีนรูน้อกระบบตามอัธยาศยัการฝกึอาชีพ

 หรือจากประสบการณ์การทำางาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

 เขา้สูก่ารศกึษาในระบบพ.ศ.2545ลงวันท่ี29กนัยายน2545ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑด์งักลา่วและข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัสโุขทัย

 ธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547ให้เทียบผลการเรยีนเข้าสูก่ารศกึษาในระดบัปรญิญาตรไีดแ้ละเพ่ือให้การเทียบผล

 การศกึษาและเทียบประสบการณร์ะดบัปรญิญาตรมีีความสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญัตแิละประกาศดงักลา่วเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั

 มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกความในข้อ47แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

 และไดป้รบับทบัญญัตใิห้สอดคลอ้งกบัข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัวางข้ึนใหม่ประกอบกบัไดย้กเลกิข้อ48ข้อ49ข้อ50ข้อ51ข้อ52

 ข้อ53ข้อ54และข้อ55แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547จงึจำาเป็นตอ้งออก

 ข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
พ.ศ.2547ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึน้อาศยัอำานาจตามความในมาตรา6และมาตรา15(2)แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่2/2556เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556จึงกำาหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี(ฉบับท่ี6)
พ.ศ.2556”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ15แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547
(ฉบับที่3)พ.ศ.2555และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ15 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ14 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเม่ือพ้นกำาหนด5 ปี นับแต่วันประกาศ
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี”

ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศณวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2556


 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การอุทธรณ์และการพิจารณาวนิจิฉัยชีข้าดอทุธรณ์เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตามความในข้อ67
ของข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ข้อบังคับนี้เรยีกวา่“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินจิฉัย
ชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3นกัศกึษาผู้ใดได้รบัคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยใดท่ีออกตามข้อบังคบัระเบียบหรอืประกาศของมหาวิทยาลยัสโุขทัย

ธรรมาธิราชอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นปริญญาตรี และไม่พอใจในคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานท่ีแจ้ง
คำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

คำาอุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง อันเป็นสาระสำาคัญ
ที่โต้แย้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคบัตามคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยเวน้แต่สภามหาวทิยาลยัมีมติให้ทุเลาการบังคับ
ตามคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

ข้อ4เมือ่หนว่ยงานท่ีแจง้คำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยและได้รบัคำาอุทธรณ์ภายในกำาหนดเวลาตามข้อ3แลว้ให้เสนอเรือ่ง
ต่อผู้ออกคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นเพื่อให้ผู้ออกคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังสภามหาวิทยาลัย
และให้หน่วยงานที่แจ้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นแจ้งการรับคำาอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำาอุทธรณ์

ข้อ5เม่ือได้รบัรายงานความเห็นพรอ้มเหตผุลตามข้อ4แลว้สภามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาทบทวนคำาสัง่หรอื
คำาวินิจฉัยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือความเหมาะสมของการทำาหรือการมีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้น
และอาจมีคำาสัง่เพิกถอนหรอืเปลีย่นแปลงคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยนัน้ไม่วา่ท้ังหมดหรอืแต่บางสว่นโดยจะให้มีผลย้อนหลงัหรอืให้
มีผลไปถึงอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่งหรือมีข้อกำาหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ทั้งนี้ต้องการดำาเนิน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานความเห็น

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัไม่สามารถพิจารณาให้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาได้ให้หนว่ยงานท่ีแจง้คำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัย
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำาหนดเวลาดังกล่าว และในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละ
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ6ให้หน่วยงานท่ีรับคำาอุทธรณ์แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับผลคำาวินิจฉัยอุทธรณ์จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อ7ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง
มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิเป็นประธานและกรรมการอ่ืนอีกมีจำานวนไม่เกนิห้าคนทำาหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรอง
อุทธรณ์และจัดทำาความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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ข้อ8ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้


 ประกาศณวันที่25เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

พ.ศ.2558

เพ่ือให้การดำาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งท่ี8/2558 เม่ือวันท่ี23 กรกฎาคม2558 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ.2558”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อธิการบดี”หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา”หมายความว่าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

เรียบร้อยแล้ว
“หลักสูตร”หมายความว่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้
“การเทียบแทน”หมายความวา่การนำาชุดวชิาหรอืรายวชิาท่ีมีเนือ้หาสาระใกลเ้คยีงครอบคลมุหรอืคลา้ยคลงึกนั

ซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน
ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด1

การจัดการศึกษา

ข้อ5มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น2ภาคการศึกษาปกติ โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า15สัปดาห์คือภาคต้นและภาคปลายและอาจจัดภาคพิเศษซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
6สัปดาห์ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

ในกรณทีีห่ลกัสูตรใดมีเหตุผลอันสมควรสภามหาวทิยาลัยอาจกำาหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนัน้แตกต่าง
จากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ6มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยกำาหนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองโดยไม่เข้า
ห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา
โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำาท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
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ข้อ7มหาวิทยาลัยจะกำาหนดเวลาท่ีนักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือเป็น
แนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำาหนดเวลาแตกต่าง
กันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลาศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ประมาณ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยกระจายเวลาสำาหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็นสัญลักษณ์6(อ-ส-ป-ก)

6หมายถึง6หน่วยกิต
อหมายถึงการศึกษาจากสื่อหลักตามที่หลักสูตรกำาหนดดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยเอกสารการสอนหรือตำาราเรียนด้วยตนเองหรือหนังสือชุดความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ

รวมท้ังสือ่อ่ืนๆท่ีกำาหนดไว้ประจำาชุดวิชาเช่นกจิกรรมประจำาชดุวชิาซีดเีสยีงหรอืดวีดีหีรอืซีดมัีลตมีิเดยีประจำาชุดวชิา(ถา้มี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบ

ดจิทัิลหรอืแอนะลอ็กแบบเข้าถงึไดไ้ม่พรอ้มกนั(Asynchronous)หรอืเข้าถงึไดพ้รอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั(Synchronous)
ทั้งนี้ใช้เวลาประมาณ12-14ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สหมายถึงการศึกษาจากสื่อเสริมประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์

ซีดีหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น
การสอนเสรมิทางไกลผา่นดาวเทียมการสอนเสรมิแบบเผชิญหนา้การประชุมทางไกลเป็นตน้ใช้เวลาประมาณ0-2ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์

ป หมายถึง การทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ การทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการการศึกษา การสังเกต กรณีศึกษา
การทำางานตามท่ีไดร้บัมอบหมายการอบรมเข้มประสบการณว์ชิาชพีการปฏบิตัิในสถานการณจ์รงิสถานการณเ์สมือนจริง
สถานการณ์จำาลองใช้เวลาประมาณ0-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตามที่สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพกำาหนด

กหมายถึงการศึกษาเสริมคือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองเช่นการศึกษาจากหนังสืออ้างอิงหรือ
ตำาราที่กำาหนดให้การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆที่เตรียมไว้ณศูนย์วิทยพัฒนามสธ.และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
มุมมสธ.การปรึกษาและซักถามอาจารย์เป็นต้นใช้เวลาประมาณ1-4ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวด2

ชื่อและโครงสร้างหลักสูตร

ข้อ8ประกาศนียบัตรให้เรียกช่ือเต็มภาษาไทย เป็น “ประกาศนียบัตร................” เรียกชื่อเต็มภาษา
อังกฤษ เป็น “Certificatein................” โดยต่อท้ายด้วยช่ือสาขาวิชา(ศาสตร์) นั้นๆ และเรียกช่ือย่อภาษาไทยเป็น
“ป.................”เรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น“Cert.in..........”โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา(ศาสตร์)นั้นๆ

ข้อ9หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะในระดับต่ำากว่าอุดมศึกษามีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต

ข้อ10มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
6หน่วยกิต

ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละชุดวิชามีค่า
หน่วยกิตแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ11นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรให้มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและใช้เวลาศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่น
คำาขอสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
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หมวด3

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ12คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(1)สำาเรจ็การศกึษาไมต่่ำากว่าช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย(ม.6)หรอืประกาศนยีบัตรวชิาชพี(ปวช.)หรอืเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
(2)สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัครหรือ

(3)สำาเรจ็การศกึษาไม่ต่ำากว่าประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู(ปวส.)หรอืเทียบเท่าหรอือนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า
หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันการศึกษานั้นๆรับรอง

(4)สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ท่ีศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ข้อ13ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ12ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำาหนด5ปีนับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ข้อ14มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ12 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ13 เข้าศึกษาโดยไม่มี
การสอบคัดเลือก

ข้อ15ผู้มสีทิธเิข้าศกึษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษากต็อ่เม่ือมหาวทิยาลยัไดข้ึ้นทะเบียนผูน้ัน้เป็นนกัศกึษาแลว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ16สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ12หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ13
(4)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5)ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพ

นักศึกษา
(6)ไมส่ำาเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในหลกัสตูรเวน้แตจ่ะไดร้บัอนมัุตจิากมหาวิทยาลยัให้ตอ่อายุ

สถานภาพนักศึกษา
(7)ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ17เม่ือมหาวิทยาลัยได้ข้ึนทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี

ลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการทำาหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณท่ีีมเีหตจุำาเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดในวรรคหนึง่ได้ให้เสนอตอ่อธกิารบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน6เดือน

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามการได้มาซึ่งคณะกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ18นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด
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วินัยโทษทางวินัยผู้มีอำานาจสั่งลงโทษทางวินัยหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงโทษทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด4

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

ข้อ19นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย1 ชุดวิชา(6 หน่วยกิต) และ
อย่างมากไม่เกิน3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

ข้อ20มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
กำาหนด ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ท้ังนี้ ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และประสงค์จะลาพักการศึกษา หาก
จะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ21นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น ตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อ22นกัศกึษาท่ีสอบไม่ผา่นชุดวชิาใดในการประเมนิผลตามท่ีกำาหนดในข้อบงัคบันี้หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อมให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ23นักศึกษาท่ีประสงค์จะเพ่ิมชุดวิชา ให้ย่ืนคำาร้องขอเพ่ิมชุดวิชา ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนดและเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำานวน3ชุดวิชา

ข้อ24นักศึกษาท่ีประสงค์จะถอนชุดวิชาใด ภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำาร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ชุดวิชาท่ีนักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อ25ในกรณท่ีีมหาวิทยาลยัประกาศไม่เปิดการเรยีนการสอนชุดวชิาในภาคการศกึษาใดภายหลงัจากท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา

ข้อ26นกัศกึษาซ่ึงมีความจำาเป็นตอ้งลาพักการศกึษาให้ย่ืนคำารอ้งลาพักการศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัภายในเวลา
ท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดโดยให้ถอืวา่ระยะเวลาท่ีลาพักการศกึษาถอืเป็นสว่นหนึง่ของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรนกัศกึษา
จะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ในกรณีท่ีนักศึกษามีความจำาเป็นต้อง
ลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็น
คราวๆไป

ในกรณีท่ีนักศึกษาซ่ึงประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การย่ืนคำาร้องขอลาพักต้องกระทำา
ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย คำาร้องขอลาพัก
การศึกษาที่ได้ยื่นหลังกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำาร้องนั้นตกไป

นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใดไวแ้ลว้และขอลาพักการศกึษามากกวา่หนึง่ภาคการศกึษาให้ถอืวา่
การลาพักการศกึษาในภาคนัน้เป็นการถอนชุดวิชาและการลาพักการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไปเป็นการลาพักการศกึษา
และให้นำาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ข้อ27การลงทะเบียนการเพิ่มชุดวิชาและการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย

การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกำาหนด

ข้อ28การดำาเนนิกจิกรรมในหมวดนี้ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ
กำาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด5

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ29ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา และใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษาดังนี้

(1)การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2)การสอบประจำาภาคการศึกษา
(3)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆจะกำาหนดในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา
ข้อ30การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดว่า ชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี

หรือชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำานาจกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติ และการสอบไล่ประจำา
ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลท่ีมีการ
กำาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในกรณีท่ีสาขาวิชาใด เห็นว่า ชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบมีความจำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป

ประเภทข้อสอบและจำานวนข้อสอบของแตล่ะชุดวชิาในการสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาให้เป็นไปตามท่ีสภาวชิาการ
กำาหนด

ข้อ31การประเมินผลการศกึษาชุดวิชาเชิงทฤษฎท่ีีมีคะแนนกจิกรรมหรอืคะแนนฝกึปฏบัิติหากนกัศกึษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำาคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นหาก
สอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่และทำากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติใหม่

ข้อ32การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำาดับข้ันผลการสอบ

พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2)กรณสีอบไลภ่าคทฤษฎไีม่ผ่านแตส่อบผา่นเฉพาะภาคปฏบัิติให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ

ภาคทฤษฎีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นี้ใหม่การลงทะเบียนเรยีนซำา้ในภาคท่ีสอบไม่ผา่นสามารถกระทำาได้ในภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
แต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณสีอบไลผ่า่นเฉพาะภาคทฤษฎีแตส่อบไม่ผา่นภาคปฏบัิติให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏบัิติไม่ตอ้งสอบภาคทฤษฎีถา้นกัศกึษาสอบซ่อมในภาคปฏบัิติไม่ผ่านอีกนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวิชานี้
ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว
จนกว่าจะสอบผ่าน
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การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ข้อ33การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

ข้อ34การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบการให้ลำาดบัขัน้ความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในแตล่ะชุดวชิา
ดังนี้
	 คะแนน 	 ลำาดับขั้น 	 ความหมาย
 ร้อยละ76-100  H(Honour)  เกียรตินิยม
 ร้อยละ60-75  S(Satisfactory)  ผ่าน
 ต่ำากว่าร้อยละ60  U(Unsatisfactory) ไม่ผ่าน

 I(Incomplete)  ไม่สมบูรณ์

ข้อ35นักศึกษาจะได้รับลำาดับขั้นIในแต่ละชุดวิชาในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2) นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติ หรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์

ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กรณีตาม(1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำาดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม

โดยไม่มีเครื่องหมาย*ที่แสดงว่าเป็นลำาดับขั้นจากการสอบซ่อมแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมลำาดับขั้นI
จะถูกเปลี่ยนเป็นUโดยอัตโนมัติ

ข้อ36การนบัชุดวิชาสะสมของนกัศึกษาเพ่ือให้ครบหลกัสตูรให้นบัเฉพาะชุดวิชาท่ีนกัศกึษาสอบไดล้ำาดบัข้ันH
และSเท่านั้น

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาท่ีเทียบเท่าชุดวิชาอ่ืนท่ีเรียนมาแล้ว หรือ
ที่กำาลังเรียนอยู่การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ข้อ37เม่ือนกัศกึษาลงทะเบียนเรยีนชุดวิชาใดแลว้และสอบไม่ผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้ให้นบัชุดวชิาสะสมในชุดวชิา
นั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้

ข้อ38นกัศกึษาท่ีสอบไม่ผา่นในชดุวิชาบังคบัจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิานัน้ซ้ำาจนกวา่จะสอบได้แตถ่า้หาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ำาอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

ข้อ39มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำาดับข้ันความสามารถในการ
เรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา

ข้อ40การบันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน

ในกรณีท่ีมีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพ่ือนำามาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชา ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมีค่าน้อยตามผลการสอบท่ีสอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชาท่ี
นำามาเทียบแทนกัน

ข้อ41นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
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หมวด6

การโอนชุดวิชาและการเทียบแทน

ข้อ42การโอนผลการศกึษาของนกัศกึษาเป็นการนำาชดุวชิาท่ีนกัศกึษาไดส้อบผา่นแลว้ในหลกัสตูรใดหลกัสตูร
หนึ่งของมหาวิทยาลัยหรอืสัมฤทธิบตัรตามโครงการสัมฤทธบิัตรมาใชแ้ละใหโ้อนได้ทกุชุดวิชาทีป่รากฏในหลักสูตรระดบั
ประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ43ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้

(1)ในกรณท่ีีนกัศกึษามีความประสงคจ์ะศกึษาในหลกัสตูรใหม่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุให้นำาชุดวิชาหรอืรายวชิาท่ี
นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิมมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนำามา
ใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น

(2)ในกรณท่ีีนกัศกึษามีความประสงคจ์ะศกึษาในหลกัสตูรเดมิหรอืไม่แสดงความประสงค์ใดๆให้นกัศกึษาสามารถ
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงและให้นำาชุดวิชาหรือ
รายวิชาท่ีนกัศกึษาไดศ้กึษาและสอบผ่านในหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุมาแทนชุดวชิาหรอืรายวชิาในหลกัสตูรเดมินัน้

ให้สภาวชิาการพิจารณากำาหนดแนวทางการเทียบแทนระหวา่งหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุกบัหลกัสตูรเดิม
และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ44นักศึกษาท่ีสิ้นสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้

หมวด7

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ45ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของสาขาวิชาหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

ในข้อบังคับนี้
(2)มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับนี้
(3)ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4)ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
(5)ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ12และข้อ13เรียบร้อยแล้ว
ข้อ46ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า60 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษา

สุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ45
ข้อ47ให้ประธานกรรมการประจำาสาขาวชิาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวชิาเป็นผูพิ้จารณา

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ข้อ48เม่ือสภามหาวิทยาลยัอนมัุตสิำาเรจ็การศกึษาวนัสำาเรจ็การศกึษาให้ถอืวนัถดัจากวนัสิน้สดุการสอบประจำา
ภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ย่ืนคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มาย่ืนใน
ภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำาภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาย่ืนคำาร้อง
ขอสำาเร็จการศึกษาเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ49เม่ือสภามหาวทิยาลยัอนมัุตสิำาเรจ็การศกึษามหาวทิยาลยัจะออกใบรบัรองสำาเรจ็การศกึษาใบประกาศ-
นยีบัตรและใบรายงานผลการศกึษาให้แกน่กัศกึษาโดยจะรายงานผลการสำาเรจ็การศกึษาในใบรายงานผลการศกึษาตามลำาดบัข้ัน
ความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่านถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำาเร็จการศึกษา

ข้อ50เม่ือมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำาสั่งหรือ
คำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยแล้วแต่
กรณี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอทุธรณ์การพิจารณาวินจิฉัยชีข้าดอทุธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคบัท่ีสภามหาวิทยาลยักำาหนด

 ประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ.2558

 (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์

  (รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยดำาเนินไปด้วยความ

 เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และการดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซ่ึงเป็นการกำาหนดกรอบความประพฤติและแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาท่ีเหมาะสม อาศัยอำานาจตามความใน
ข้อ6 และ ข้อ21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“วินัย” หมายความว่า ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อกำาหนดท่ีนักศึกษาพึงยึดถือและปฏิบัติขณะท่ีมีสถานภาพการเป็น

นักศึกษา
“หลกัสตูร”หมายความว่าหลกัสตูรท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้การศกึษาท้ังในระดบัประกาศนยีบัตรอนปุรญิญาปรญิญาตรี

หรือเทียบเท่าหรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรรวมทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทุกหลักสูตร

ข้อ4วินัยของนักศึกษามีดังต่อไปนี้
(1)ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระเบียบประกาศมติและคำาสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(2)ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(3)แสดงกิริยาและวาจาที่สุภาพเรียบร้อยต่ออาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย
(4)ไม่ประพฤติในทางที่ทำาให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
(5)ไม่กระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
(6)ไม่กระทำาการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จแสดงต่อมหาวิทยาลัย
(7)ไม่กระทำาการทุจรติในการสอบหรอืมีพฤตกิรรมสอ่ว่าจะทำาการทุจรติในการสอบหรอืพยายามกระทำาเช่นวา่นัน้
(8)ไม่กอ่การทะเลาะววิาทหรอืกอ่ให้เกดิอนัตรายตอ่ผู้อืน่หรอืยุยงให้เกดิเหตุวุน่วายข้ึนในมหาวทิยาลยัสนามสอบ

หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ข้อ5โทษทางวินัยนักศึกษามีลำาดับขั้นดังต่อไปนี้
(1)ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
(2)ทำาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3)ปรับตกชุดวิชาหรือรายวิชา
(4)สั่งพักการศึกษา
(5)ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ6โทษวินยัตามข้อ5(1)และ(2)ใช้สำาหรบัการกระทำาผดิวนิยัของนกัศกึษาตามขอ้4ท่ีไม่กอ่ให้เกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรง
ข้อ7โทษวนิยัตามข้อ5(3)(4)และ(5)ใช้สำาหรบัการกระทำาผดิวนิยัของนกัศกึษาตามข้อ4ท่ีกอ่ให้เกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรง
การลงโทษทางวินยัตามข้อ5(4)ให้กระทำาได้ไม่เกนิหนึง่ปีการศกึษาและนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนรกัษาสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาและไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ถูกลงโทษ
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การลงโทษทางวินัยตามข้อ5(5) นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
หนึง่ปีการศกึษานบัจากภาคการศกึษาท่ีถกูถอนสถานภาพและหากมีการสมคัรเข้าศกึษาในหลกัสตูรใดของมหาวทิยาลยัภายหลงั
ระยะเวลาดงักลา่วจะไม่สามารถโอนชุดวชิาหรอืรายวิชาท่ีได้ศึกษาไว้แลว้มาเป็นชุดวชิาของหลกัสตูรในการสมัครครัง้ใหม่

ในกรณีท่ีนักศึกษากระทำาความผิดวินัยตามข้อ4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษาให้ลงโทษตามข้อ5(5)
เพียงสถานเดียว และนักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาห้าปี นับจากวันท่ีได้มี
ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากสภาวิชาการได้เห็นสมควรให้เข้าศึกษาเม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่สามารถโอนชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วมาเป็นชุดวิชาของหลักสูตรในการสมัครครั้งใหม่

ข้อ8 การเพิ่มโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยไปแล้วให้กระทำาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(1)แล้วกระทำาผิดซ้ำาให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(2)
(2)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(2)แล้วกระทำาผิดซ้ำาให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(3)หรือ(4)ตามความ

เหมาะสมแล้วแต่กรณี
(3)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(3)แล้วกระทำาผิดซ้ำาให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(4)
(4)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)แล้วกระทำาผิดซ้ำาให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(5)
(5)นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)และฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ7วรรคสองให้เพิ่มโทษ

เป็นข้อ5(5)โดยมีข้อห้ามตามข้อ7วรรคสาม
การเพ่ิมโทษแก่นกัศกึษาท่ีถกูลงโทษทางวนิยัและจะเพ่ิมโทษหนกักวา่ท่ีกำาหนดใน(1)(2)(3)หรอื(4)ให้พิจารณา

ถงึพฤตกิารณ์ความรา้ยแรงของการกระทำาและความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนเป็นสำาคญัแต่จะเพ่ิมโทษเกนิกวา่ท่ีกำาหนดไว้ใน(5)ไม่ได้
ข้อ9การลดโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ข้อ5(4)หรือ(5)เว้นแต่เป็นโทษที่ลงแก่การกระทำา

ความผิดตามข้อ4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษา ให้กระทำาได้เม่ือนักศึกษาลุแก่โทษ ยอมรับผิดในการกระทำา
ให้คำานงึถงึสภาพแห่งพฤตกิารณ์ความรา้ยแรงของการกระทำาและความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนเป็นสำาคญัแต่จะลดโทษลงต่ำากวา่
ข้อ5(2)ไม่ได้

ข้อ10 เมื่อมีการกระทำาผิดวินัยของนักศึกษาเกิดข้ึน ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนวินัย
นักศึกษาข้ึนคณะหนึ่งทำาหน้าท่ีพิจารณาสอบสวนการกระทำาความผิดของนักศึกษา โดยให้มีอำานาจเรียกตรวจและ
รวบรวมพยาน และหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดวินัย เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาท่ีกระทำาผิดวินัย
หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด หรือผู้อ่ืนท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่อธกิารบดีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชดุหนึง่ชุดใดของมหาวทิยาลยั
ทำาหน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งก็ได้

กรณีท่ีนักศึกษากระทำาผิดวินัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำาความผิดของนักศึกษา

ข้อ11ให้หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบักรณีท่ีมีการลงโทษทางวนิยันกัศึกษาแจง้คำาสัง่ลงโทษทางวนิยัเป็นลายลกัษณ์
อักษรให้แก่นักศึกษาทราบโดยไม่ชักช้า และให้นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
หนว่ยงานท่ีกำาหนดในข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินจิฉัยชีข้าดอุทธรณ์ของ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งลงโทษทางวินัย

ข้อ12ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

        ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ18ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา” หมายความว่า การบันทึกรับผู้สมัครท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ

การสมัครและมีคุณสมบัติผู้สมัครว่าครบถ้วนแล้วเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผู้สมัคร”หมายความว่าผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
“ค่าธรรมเนียม”หมายความว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำารุงการศึกษา
“ค่าลงทะเบียนเรียน”หมายความว่าค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษา
“เอกสารเกี่ยวกับการสมัคร”หมายความว่าใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
“ใบสมัคร”หมายความว่าใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“เอกสารประกอบการสมัคร” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้สมัครใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามที่กำาหนดในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ข้อ4เม่ือนายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนจากผู้สมัคร

ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเบ้ืองต้นของเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามท่ีกำาหนดในหลักสูตรนั้น รวมท้ังการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 โดยให้ดำาเนินการ
แลว้เสรจ็พรอ้มท้ังแจง้ผลการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาให้ผู้สมัครทราบภายในสี่สบิวนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนได้รบัเอกสาร
เกี่ยวกับการสมัครค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน

ข้อ5กรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบพบวา่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกำาหนดในหลกัสตูร
ท่ีประสงค์จะสมัคร แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีจะเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอ่ืนให้นายทะเบียนแจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว หากผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนแนะนำา ให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นหากผู้สมัครไม่ประสงค์หรือไม่แจ้งความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นภายในเวลาที่กำาหนด
ให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการส่งเอกสารประกอบการสมัครค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนคืนแก่ผู้สมัคร

สำาหรับคา่ลงทะเบียนเรยีนตามหลกัสตูรท่ีจะได้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาตามวรรคหนึง่นัน้หากคา่ลงทะเบียนเรยีน
ท่ีส่งมานั้นไม่เพียงพอสำาหรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร ให้ผู้สมัครชำาระค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เม่ือผู้สมัคร
ได้ชำาระคา่ลงทะเบียนเรยีนเพ่ิมเติมครบถว้นแลว้ให้นายทะเบียนข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรนัน้หากคา่ลงทะเบียน
เรียนที่ส่งมาเกินกว่าค่าลงทะเบียนเรียนสำาหรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตรให้คืนเงินส่วนเกินแก่ผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ6หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามท่ีกำาหนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบตามกำาหนดเวลาในข้อ4และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้ในภายหลัง
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ข้อ7ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 และข้อ20 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”หมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้าม

ของนกัศกึษา”ซ่ึงอธกิารบดีแต่งตัง้ประกอบดว้ยรองอธกิารบดีท่ีอธกิารบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาหรือผู้แทนจำานวนสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจำานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ

ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการและให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยจำานวนไม่เกินสองคนให้ทำาหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ข้อ5กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ4ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1)มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการสืบสวนสอบสวน
(2)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
(3)ไม่เป็นคนล้มละลาย
(4)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5)ไม่เคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกเว้นแต่กรณีความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท
(6)ไม่เคยถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะเหตุทุจริต

หรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่
(7)ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกจากงานหรือเลิกจ้างด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(8)ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ6ให้คณะกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสองปีแต่อาจได้รบัการแต่งต้ังใหม่ได้กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนมีวาระเท่าที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการครบวาระการดำารงตำาแหน่งพร้อมกันท้ังหมด และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดใหม่ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ7นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)ตาย
(2)ลาออก
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(3)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ5
(4)อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง
ข้อ8คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2)พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
(3)แต่งตัง้คณะอนกุรรมการคณะทำางานหรอืมอบหมายบุคคลให้ดำาเนนิการเรือ่งหนึง่เรือ่งใดตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย
(4)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ9การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมด

จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม
การวนิจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถอืเสยีงข้างมากกรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ10ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการกำาหนดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ท่ีกำาหนดได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนท่ีจะนำาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยายเวลา
คราวละไม่เกินหกเดือน

หากกรณีท่ีมีการขยายเวลาตามวรรคสองครบสองครั้งแล้ว ยังไม่สามารถดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การมีลกัษณะตอ้งห้ามของนกัศกึษาให้แลว้เสรจ็ได้ให้นายทะเบียนเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรอื
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางดำาเนินการต่ออธิการบดีเพื่อให้มีคำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ข้อ11เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ผู้ใดแล้ว ปรากฏชัดแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการใช้วุฒิการศึกษาปลอม หรือวุฒิการศึกษานั้น
ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ตรงตามหลกัฐานท่ีปรากฏตอ่นายทะเบียนให้นายทะเบียนแจง้ให้นกัศึกษาทราบพรอ้มแจ้งสทิธิและหนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยัในการตรวจสอบให้นกัศกึษาทราบตามความจำาเป็นและให้โอกาสแก่นกัศกึษาได้ทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพียงพอ

นักศึกษามีสิทธิท่ีจะโต้แย้ง ช้ีแจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ภายในสามสบิวันนบัแต่วันท่ีนายทะเบียนได้แจง้ให้รบัทราบข้อเท็จจรงิท้ังนี้หากนกัศกึษาไม่โต้แยง้ช้ีแจงและแสดงพยาน
หลักฐานต่อนายทะเบียนตามเวลาท่ีกำาหนดจะถือว่านักศึกษายอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยไม่ขอโต้แย้งหากนักศึกษา
แจ้งเหตุท่ีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการได้ตามท่ีกำาหนด นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการอาจขยายเวลาให้นักศึกษาได้อีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับจากวันที่ครบกำาหนดระยะเวลา
ในการโต้แย้งชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

ข้อ12 เม่ือครบกำาหนดเวลาตามข้อ11วรรคสองให้นายทะเบียนจดัทำารายงานผลการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ
ซ่ึงประกอบดว้ยข้อเท็จจรงิข้อโต้แยง้และความเห็นพรอ้มท้ังเสนอพยานหลกัฐานประกอบเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนนำาเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือมีคำาสั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไป

ข้อ13เมื่ออธิการบดีได้รับความเห็นของคณะกรรมการและรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ
นายทะเบียนหากอธิการบดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้สั่งการไปตามความเห็นนั้น
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หากอธิการบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม
หรอืพิจารณาทบทวนหากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเตมิหรอืทบทวนแลว้ยืนยันความเห็นเดมิให้อธกิารบดีสัง่การไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการนั้น

ในกรณีท่ีอธิการบดีได้สั่งให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาผู้ใดตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจสั่งนายทะเบียน
ให้แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้

ข้อ14ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
เสร็จสิ้นแล้ว หากพบหรือปรากฏเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาหรือมีคำาร้องเรียน
หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้นายทะเบียนดำาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ห้ามมิให้ดำาเนินการเกี่ยวกับคำาร้องเรียน
หรือเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ปรากฏผู้ร้องเรียน

ข้อ15นักศึกษาผู้ใดท่ีได้รับคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยใดตามระเบียบนี้ ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์
ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551

ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาทราบไปพร้อมกับคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย
ของมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ16ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551



 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามความ
ในข้อ6 และข้อ33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ.2547
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรยีกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการลงทะเบียนและการลาพักการศกึษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”หมายความว่าค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ

จากมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำารุงการศึกษาค่าชุดวิชาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินท่ีนักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน สื่อประกอบ

การสอนแบบฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษาและเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
“การลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลง

ชุดวิชา
ข้อ4การดำาเนินการตามระเบียบนี้ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าวัสดุการศึกษาหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่

นักศึกษา อันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการร้องขอจาก
นักศึกษาโดยต้องได้รับอนุมัติคืนเงินหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนจากนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป

ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด1

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ6นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนตามวธิีการท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดภายในกำาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรยีน
ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ7นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรยีนและนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาใดเป็นครัง้แรกตอ้งชำาระคา่วสัดุการศกึษาของชดุวชิานัน้พรอ้ม
กับการลงทะเบียนเรียนด้วย

ข้อ8นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่านในชุดวิชาใดในภาคการศึกษาใด และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชา
นั้นให้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ9นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้ย่ืนคำารอ้งขอลงทะเบียนเรยีน
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ10นกัศกึษาท่ีมีสทิธิลงทะเบียนเรยีนลา่ชา้กวา่กำาหนดและไม่ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมลงทะเบียนเรยีนลา่ช้าคือ
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(1)นกัศกึษาท่ีเหลอืชดุวชิาท่ีจะตอ้งศกึษาในหลกัสตูรไม่เกนิสามชุดวชิาสดุท้ายของภาคการศกึษาปกตซ่ึิงชุดวชิา
ท่ีนกัศกึษามีสทิธิลงทะเบียนเรยีนได้จะตอ้งเป็นชุดวชิาท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่นจากการสอบซ่อมในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาหรอื

(2)นักศึกษาท่ีเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องศึกษาในหลักสูตรเป็นชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษท่ีผ่านมาและ
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษนั้น

นักศึกษาจะต้องย่ืนคำาร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด ตามวรรคหนึ่งก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันถ้าพ้นกำาหนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด

การลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนดตามวรรคหนึ่งนักศึกษาจะต้องสำาเนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลงทะเบียนเรียน

ข้อ11ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าในชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณี
ที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น

ข้อ12นกัศกึษาท่ีศกึษาครบตามโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีสาขาวชิากำาหนดแลว้แต่มีความประสงคจ์ะลงทะเบียนเรยีน
เกินโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องย่ืนคำาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรต่อ
นายทะเบียนมาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสร้างหลักสูตร

หมวด2

การเพิ่มชุดวิชาการถอนชุดวิชาและการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา

ข้อ13นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใดแลว้ประสงค์จะลงทะเบียนเพ่ือขอเพ่ิมชุดวชิาให้ย่ืนคำารอ้ง
ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือขอเพ่ิมชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ยกเว้นกรณีท่ีนักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและ
ได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น

ข้อ14นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอเพ่ิมชุดวิชาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้ย่ืนคำาร้อง
ขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ15ภายหลังจากท่ีได้รับทราบผลการลงทะเบียนเรียนและเพ่ิมชุดวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วหากนักศึกษา

ประสงค์จะถอนชุดวิชาใดให้ย่ืนคำารอ้งขอถอนชุดวิชาต่อนายทะเบียนกอ่นการสอบไล่ในภาคการศกึษานัน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
หนึ่งเดือน

ข้อ16นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วด้วยวิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชา
หากนายทะเบียนตรวจสอบพบข้อผิดพลาดซ่ึงต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา ให้นายทะเบียนแจ้งให้

นักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อให้นักศึกษาดำาเนินการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำาหนด
ข้อ17 ให้นำาความในข้อ7 มาใช้บังคับแก่การลงทะเบียนเพ่ือการเพ่ิมชุดวิชา และการถอนชุดวิชาในหมวดนี้

โดยอนุโลม
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หมวด3

การลาพักการศึกษา

ข้อ18นักศึกษาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษา
ต่อนายทะเบียนพร้อมชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาท่ีประสงค์
จะลาพักการศึกษาแต่ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกันทั้งนี้ต้องยื่นคำาร้องภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ในกรณีท่ีนักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผล
มาในคำารอ้งพรอ้มท้ังชำาระคา่บำารงุการศกึษาเพ่ือรกัษาสถานภาพเป็นนกัศกึษาให้ครบถว้นตามจำานวนภาคการศกึษาท่ีลาพัก
ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาถึงเหตุผลและความจำาเป็นก่อนอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

ข้อ19นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลาพักการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้ยืน่คำารอ้งขอลาพักการศกึษา
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
เม่ือพ้นกำาหนดเวลาย่ืนคำาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษาไม่ได้ดำาเนินการลาพักการศึกษาต่อนายทะเบียน

มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ20นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาข้ึนไปและไม่ได้ย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษา

ภายในกำาหนดเวลา และมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์จะขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุเหตุผลและความจำาเป็นต่อ
นายทะเบียนเพ่ือพิจารณา พร้อมท้ังชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
จนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ21นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใดแลว้จะขอลาพักการศกึษาในภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีน
แล้วนั้นไม่ได้แต่สามารถขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ22นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษา
รอผลการสอบซ่อมหรือผลการสอบภาคพิเศษ หากชุดวิชาดังกล่าวสอบไม่ผ่านและเป็นชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาน้ัน ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมสำาเนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลาพักการศึกษาล่าช้าโดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า

ข้อ23 การยกเลิกการลาพักการศึกษาให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอถอนการลาพักการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ภายในกำาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาให้นักศึกษา

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาในกรณีท่ีไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดเป็นไป
โดยถกูตอ้งในการศกึษาตามหลกัสตูรอาศยัอำานาจตามความในขอ้6และข้อ19(6)ของขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ในระเบียบนี้
“สถานภาพนักศึกษา”หมายความว่าสถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา”หมายความว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4 นักศึกษาท่ีศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตรสามารถขอต่ออายุ

สถานภาพนกัศกึษาและศกึษาตอ่ได้อีกหนึง่ปีการศกึษานบัแต่ภาคการศกึษาท่ีครบกำาหนดสามเท่าของระยะเวลาการศกึษา
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรโดยให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว

ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาท่ีกำาลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาดำาเนินการขอต่ออายุ
สถานภาพนักศึกษาภายในหกสิบวันก่อนการสอบไล่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพ

ข้อ5 การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ดำาเนินการดังนี้
(1) เม่ือนักศึกษาได้รับการแจ้งการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

ให้ย่ืนคำารอ้งขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดพรอ้มท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราท่ีมหาวทิยาลยั
กำาหนด

(2)เม่ือนายทะเบียนได้รับคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาตามข้อ5(1) แล้ว ให้ดำาเนินการพิจารณา
คำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

(3)ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนพิจารณาคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ

ข้อ6 นักศึกษาท่ีไม่ได้ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดและประสงค์
จะขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ยื่นคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าเพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาเหตุผลและ
ความจำาเป็นภายในสิบห้าวันก่อนวันสอบไล่ในภาคการศึกษาแรกที่ได้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาไปแล้ว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

  (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีสำาเร็จการศึกษา
และได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี
7/2528วันที่14กุมภาพันธ์2528จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาดังต่อไปนี้

1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายหากสอบไม่ผ่านชุดวิชาใดและได้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประจำาภาคการศึกษานั้นแล้ว ยังไม่ต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป

2.นกัศกึษาท่ีสอบซ่อมแลว้ไม่ผา่นให้ลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากำาหนดในภาคการศึกษาถดัไปได้ถา้มีการเปิดสอน
ชุดวิชาท่ีสอบไม่ผ่านนั้น ในกรณีท่ีนักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษา
จะต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3.นกัศกึษาท่ีไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมจะต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารงุการศึกษาเพ่ือรกัษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาจนกว่าจะลงทะเบียนเรียนอีก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
    

 ประกาศณวันที่28มีนาคมพ.ศ.2528
 

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การย้ายสงักดัสาขาวชิาและการเปลีย่นวชิาเอกของนกัศกึษาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตาม
ความในข้อ6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 อธิการบดี
จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และ
การเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“การย้ายสังกัดสาขาวิชา” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาจากสาขาวิชาเดิมไปสังกัดสาขาวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้าย
“การเปลี่ยนวิชาเอก” หมายความว่า การเปลี่ยนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะท่ีศึกษาจากเดิมไปยังวิชาเอกอ่ืน

หรือกลุ่มวิชาเฉพาะอ่ืนในสาขาวิชาเดียวกันท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีกำาหนดไว้
ในหลักสูตรของวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ขอเปลี่ยน

“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4นักศึกษาท่ีขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งภาคการศึกษาปกติและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายหรือวิชาเอกที่ขอ
เปลี่ยนใหม่

ข้อ5นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ท่ีประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกพร้อมท้ังชำาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

นักศึกษาท่ีย่ืนคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ภายหลังจากระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด
ในวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนดำาเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ6 เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลักสูตรใหม่แล้ว
ให้ดำาเนนิการย้ายสงักดัสาขาวชิาหรอืเปลีย่นวชิาเอกให้แก่นกัศกึษาและแจง้ผลการอุนมัติการย้ายสงักดัสาขาวชิาหรอืการเปลีย่น
วิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนด
ไว้ในหลักสูตรใหม่ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา

ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่อาจตัดสินว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามท่ีกำาหนดในหลักสูตรใหม่ได้ให้
นายทะเบียนเสนอต่อสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น เมื่อได้รับคำาตอบจากสาขาวิชาแล้วให้นายทะเบียนแจ้ง
ผลการดำาเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับคำาตอบจาก
สาขาวิชา

การย้ายสงักดัสาขาวชิาหรอืการเปลีย่นวชิาเอกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนกัศกึษาได้รบัการอนมัุติจากนายทะเบียนแลว้
ข้อ7นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่ โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเดิมรวมเข้าไปในระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตรใหม่และให้ศึกษาภายในกำาหนดระยะเวลาการศึกษาที่เหลือตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่
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ข้อ8ให้นายทะเบียนโอนชุดวิชาท่ีนักศึกษาสอบผ่านแล้วจากสาขาวิชาหรือวิชาเอกเดิมไปยังสาขาวิชาหรือ
วิชาเอกใหม่โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องขอโอนชุดวิชา

ข้อ9ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

     
        

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การดำาเนินการโอนชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)พ.ศ.2548อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2551”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ในระเบียบนี้
“การโอนชดุวิชา”หมายความว่าการนำาชุดวชิาท่ีได้ศกึษาและสอบผา่นในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ของมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ”หมายความว่าคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ5 การโอนชุดวิชาให้นกัศกึษาย่ืนคำารอ้งขอโอนชุดวชิาตอ่นายทะเบียนตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา

เป็นตน้ไปพรอ้มท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพรอ้มกบัการย่ืนคำารอ้ง
(1)สำาเนาผลการสอบหรือใบรายงานผลการศึกษา
(2)เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด
ข้อ6 มหาวิทยาลยัจะพิจารณาการโอนชดุวชิาให้แก่ผู้ท่ีมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาโดยให้โอนชุดวชิาท่ีนกัศึกษา

สอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรอืในระดบัท่ีสงูกว่าปรญิญาตรีหรอืสมัฤทธิบัตรตามโครงการสมัฤทธิบัตรเข้าสูชุ่ดวชิาท่ีปรากฏในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

ข้อ7 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำาร้องขอโอนชุดวิชาและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการพิจารณา
หลกัฐานให้แลว้เสรจ็ภายในสบิห้าวันนบัแต่วันท่ีได้รบัคำารอ้งและแจง้ผลการพิจารณาการโอนชุดวชิาให้นกัศกึษาทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพิจารณาการโอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้วเสร็จ

ข้อ8 เม่ือนกัศกึษาใช้สทิธิโอนชดุวิชาตามข้อ6แลว้และมีชุดวชิาครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูรท่ีสมัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาและมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

ข้อ9 ให้บันทึกผลการโอนชุดวิชาตามลำาดับข้ันท่ีนักศึกษาสอบได้และนำามาคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งนี้ให้กำาหนดสัญลักษณ์CT(CreditsfromTransfer)ไว้ที่ชุดวิชาที่โอน

ชุดวิชาท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำาดับข้ันท่ีนักศึกษาสอบได้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

การโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำาดับขั้นท่ีนักศึกษาสอบได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด
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ข้อ10ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551



 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำานาจตามความในข้อ9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ข้ันประกาศนยีบัตรช้ันสงูและประกาศนยีบตัรพ.ศ.2523อธกิารบดีโดยความเห็นชอบของสภาวชิาการในการประชุมครัง้ท่ี
30/2545เมื่อวันที่22สิงหาคม2545จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1มหาวิทยาลยัจะพิจารณาโอนชุดวชิาหรอืรายวชิาให้แก่ผู้ท่ีมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาหรอืผู้เรยีนในหลกัสตูร
ระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย

ข้อ2การโอนชุดวชิาหรอืรายวชิาให้กระทำาได้ตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกเป็นต้นไปและให้กระทำาได้ทุกชุดวิชาหรือ
รายวิชา

ข้อ3 ชุดวชิาหรอืรายวชิาท่ีขอโอนนัน้ต้องเป็นชุดวิชาหรอืรายวิชาซ่ึงสอบผ่านตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักำาหนด
ไม่ว่าชุดวิชาหรือรายวิชานั้นจะได้ปรับปรุงเน้ือหาวิชาแล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีปรากฏอยู่
ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่

ข้อ4นกัศกึษาหรอืผู้เรยีนย่ืนคำาขอโอนตามขอ้2แลว้มีหลกัสตูรครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูรท่ีสมัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาซ่ึงมิใช่ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีใช้สิทธิขอโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาหรือหนึ่งรายวิชา

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

        
 ประกาศณวันที่10กันยายนพ.ศ.2545

 (ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

 (รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

พ.ศ.2556

เพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตามความในมาตรา15(2)และมาตรา32แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่1/2556เมื่อวันที่25มกราคม2556จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์พ.ศ.2556”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาและวิธีการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์พ.ศ.2553
ข้อ4ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา”หมายความว่าสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการ”หมายความวา่คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณข์องระดบัปรญิญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา
“การเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์หมายความวา่การเทียบงานรายวชิาของผูศ้กึษาในระบบการศกึษา

หรือนอกระบบการศึกษา หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การเทียบประสบการณ”์หมายความว่าการนำาประสบการณข์องผูศ้กึษานอกระบบการศึกษาหรอืศกึษาตามอัธยาศัย
หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ทำางานสังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ5ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีท่ีต้องวินิจฉัยตีความ ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนที่1

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ6 ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเรยีกวา่“คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งประกอบด้วย

(1)รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำานวนหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
(2)ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำานวนสองคนเป็นกรรมการ
(3)ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำานวนหกคนเป็นกรรมการ
(4)ผู้แทนสภาวิชาการจำานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(5)ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(6)ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการและเลขานุการ
(7)ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจำาเป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำานักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของสำานักบัณฑิตศึกษาอีกจำานวน

ไม่เกินสองคนให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ7ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพ่ือให้มีการกำาหนดลักษณะหลักเกณฑ์

และวธิกีารเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ์รวมท้ังการโอนชุดวิชาให้สอดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั
(2)พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ

เทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทำางานเพ่ือดำาเนนิการเกีย่วกบัการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณข์องผูป้ระสงคจ์ะขอเทียบผลการศกึษาหรอื
เทียบประสบการณ์เพื่อดำาเนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

(4)ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ8 ในการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิให้ผูอ้ำานวยการสำานกัทะเบียนและวัดผลและผู้อำานวยการสำานกับัณฑติ-

ศึกษาดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)ให้ผู้อำานวยการสำานกัทะเบียนและวัดผลจดัทำาบัญชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒุท้ัิงภายในและภายนอกซ่ึงมีคณุสมบัติ

ตามข้อ9และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(2)ให้ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาจัดทำาบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตามข้อ9และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(3) เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม(1)และ(2)แล้วให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกบุคคล

จากบัญชีดังกล่าวตามจำานวนที่กำาหนดในข้อ6และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตามข้อ9และดำาเนินการ
แต่งตั้งต่อไป

ข้อ9กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการศึกษาตลอดชีวิตและต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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(4) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชีการจัดการการท่องเที่ยว
และเศรษฐศาสตร์

(5) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
(6) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ10กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ถูกไล่ออกให้ออกหรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะเหตุทุจริต

หรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นผู้กระทำาการฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณคุณธรรมหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เคยหรือได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดท่ีได้กระทำา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่ง

ที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ11ให้กรรมการตามข้อ6ซ่ึงเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายในมหาวทิยาลยั

ผู้แทนสภาวิชาการและผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้

ในกรณกีรรมการตามวรรคหนึง่พ้นจากตำาแหนง่กอ่นครบวาระและมีจำานวนไม่ถงึแปดคนให้มีการแตง่ตัง้กรรมการ
แทนตำาแหน่งท่ีว่าง และวาระการดำารงตำาแหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละสามปี

ให้นำาความในข้อ8 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล
และผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา เสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาท่ีว่างลงเพ่ือเสนอต่อ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำาเนินการแต่งตั้งต่อไป

ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งตามวรรคหนึ่ง และยังไม่มี
การแตง่ตัง้ผูแ้ทนท่ีเป็นกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิใหม่ให้กรรมการผูแ้ทนท่ีเป็นกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

ข้อ12นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ9หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10
(4)อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข้อ13การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการท้ังหมดจงึจะ

เป็นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม
การวินจิฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถอืเสยีงข้างมากกรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ14หลกัเกณฑ์วธิกีารเงือ่นไขและอัตราการเบิกจา่ยคา่ตอบแทนให้กบักรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกให้เป็นไป

ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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หมวด1

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี

ข้อ15 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ท้ังนี้ต้องดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาร้องจากสำานักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างย่ิง
ซ่ึงไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำาหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวันหรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เม่ือสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันท่ี
คณะกรรมการอนุมัติ

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆไปและเม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนมัุตกิารเทียบผลการศกึษาและ
เทียบประสบการณ์แล้วให้สำานักทะเบียนและวัดผลดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

ข้อ16 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำามาขอเทียบงาน
รายวิชาของนักศึกษาซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงย่ืนคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ17 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด คณะกรรมการอาจดำาเนินการเองหรือกำาหนดกรอบเวลา
การดำาเนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น เช่น สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
ฝึกปฏิบัติพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานหรือพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ18 ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการอาจดำาเนินการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นเร่งด่วนหรือ
มีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย

ข้อ19 นักศึกษาท่ีประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถย่ืนคำาร้องต่อผู้อำานวยการ
สำานักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการย่ืนคำาร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาท่ีเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้ ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ข้อ20 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ
(1)การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำารายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชาหรือ

ชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2)การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำางานรายวิชา

หรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย

(3)การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำางานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณท์ำางานสงัคมสภาพแวดลอ้มสือ่หรอืแหลง่ความรูอ่ื้นๆมาเทียบเป็นงานรายวชิาเข้าสูช่ดุวิชาในหลกัสตูระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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ข้อ21 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และไดย่ื้นคำารอ้งขอเทียบงานรายวชิาเข้าสูชุ่ดวชิาในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีในระดบัมหาวทิยาลยัตอ้งมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี้

(1) เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้นและต้องได้ลำาดับขั้นไม่ต่ำากว่าตัวอักษรCหรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ต่ำากว่า2.00หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดท่ีออกหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ22 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรท่ีขอเทียบ
และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาท่ีเทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำามารวมคำานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร

นกัศกึษาท่ีไดร้บัการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณต์ามข้อบังคบันี้ไม่มีสทิธไิดร้บัปรญิญาเกยีรตนิยิม

หมวด2

การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ23 ให้นำาความในข้อ16 ข้อ17 ข้อ18 และข้อ19 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบผลการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

ข้อ24 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ท้ังนี้ต้องดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาร้องจากสำานักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างย่ิงซ่ึงไม่อาจ
พิจารณาให้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดได้ให้เสนอตอ่อธกิารบดเีพ่ือขอขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกนิสองครัง้ครัง้ละไม่เกนิ
สามสิบวันหรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เม่ือสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ลงในทะเบียนประวัตกิารศกึษาของนกัศกึษาผู้นัน้แลว้แจง้ให้นกัศกึษาทราบภายในสบิวันนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์แล้วให้สำานักบัณฑิตศึกษาดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

ข้อ25 การขอเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณจ์ากการศกึษาในระบบจากหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา
ของสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนหรอืเทียบเท่าเข้าสูชุ่ดวิชาในหลกัสตูรระดบับัณฑิตศกึษาของมหาวทิยาลยัให้นกัศกึษาย่ืนคำารอ้ง
ขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือเทียบเท่าต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ26 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรือรับรอง
และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาผู้นั้น
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาท่ีนำามาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมี
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ผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนำามาเทียบผลการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนตัวอักษรB หรือแต้มระดับ
คะแนน3.00หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนระดบับัณฑิตศกึษาวา่เป็นข้อมูลท่ีถกูตอ้งเช่ือถอืได้ให้การรบัรองโดยสถาบันอุดมศกึษาตน้สงักดัท่ีออกหนงัสอื
รับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ27 การเทียบผลการศกึษาจากการศกึษาในระบบจากหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาของสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน
หรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบผลการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้นจะไม่นำาไปคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้

หมวด3

การอุทธรณ์

ข้อ28นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา

ข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2551 ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ให้นำาหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ข้อ29บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด ประกาศ คำาสั่งหรือมติอื่นใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคับ
อยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด ประกาศ คำาสั่งหรือมตินั้น
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ระเบียบข้อกำาหนดประกาศคำาสั่งหรือมติขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้

 ประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ.2556

 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ: โดยท่ีพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิมาตรา15กำาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรยีนจากผลการศกึษา
 ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ

 ตา่งรปูแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรอืไม่กต็ามรวมท้ังจากการเรยีนรู้นอกระบบตามอัธยาศยัการฝกึอาชีพ

 หรอืจากประสบการณก์ารทำางานประกอบกบัประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเรือ่งหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเข้าสู่

 การศึกษาในระบบพ.ศ.2545ลงวันที่29กันยายน2545ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

 ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ2553 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพ่ือให้การเทียบ

 ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไป

 ในทิศทางเดียวกันจึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการสอบไล่ระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้การดำาเนินการสอบไล่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ46
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการสอบไล่ระดบัปรญิญาตรีพ.ศ.2551”
ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการสอบไล่พ.ศ.2524และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4ในระเบียบนี้
“การสอบไล่” ให้หมายความรวมถึง การสอบซ่อม และการสอบอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนดด้วย
“บุคลากรดำาเนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าท่ีประสานงานควบคุม

ดูแลและดำาเนินการจัดกิจกรรมสอบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
“นกัศกึษา”หมายความว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยัท่ีมีสทิธิเข้าสอบในชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรยีน
ข้อ5มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาภาคละหนึ่งครั้ง และในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไล่

ไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาด้วยก็ได้
มหาวิทยาลยัจดัให้มีการสอบตามปฏทิินการศกึษาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดเวน้แต่มีเหตสุดุวสิยัหรอืมีความจำาเป็น

ในการวัดผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเลื่อนวันสอบประจำาภาคการศึกษา หรือเลื่อนวันสอบบางสนามสอบ หรือเลื่อนวันสอบ
บางชุดวิชาให้เป็นระยะเวลาอื่นนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ก็ได้

ข้อ6ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่งเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด1

คณะกรรมการอำานวยการสอบ

ข้อ7 ให้มีคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการอำานวยการสอบ” ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาทุกสาขาวิชาผู้อำานวยการ
สำานักบริการการศึกษาผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์และผู้อำานวยการกองคลังเป็นกรรมการ

ให้ผู้อำานวยการสำานกัทะเบียนและวดัผลเป็นกรรมการและเลขานกุารและอาจแตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีของสำานกัทะเบียน
และวัดผลอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ข้อ8 คณะกรรมการอำานวยการสอบมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
(1)กำาหนดนโยบายแผนงานและแนวปฏิบัติในการจัดสอบ
(2)วินิจฉัยปัญหาและกำาหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบ
(3)วินิจฉัยและตัดสินปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษา

ตามระเบียบนี้ยกเว้นปัญหาที่เกี่ยวกับการทำาผิดวินัยนักศึกษา
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือบุคคล ให้ดำาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีคณะกรรมการ

อำานวยการสอบมอบหมาย
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หมวด2

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ9ในการสอบแต่ละครั้งให้มีบุคลากรดำาเนินการสอบแบ่งเป็น2ส่วนคือ
(1)บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
 (ก) บุคลากรงานอำานวยการ ได้แก่ อธิการบดีเป็นผู้อำานวยการสนามสอบท่ัวประเทศ รองอธิการบดี

ท่ีอธิการบดีมอบหมายและผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นรองผู้อำานวยการสนามสอบท่ัวประเทศ
ผู้อำานวยการสำานักและผู้อำานวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสอบเป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานอำานวยการ

 (ข)บุคลากรงานประสานงานท่ัวไป ได้แก่ รองผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลท่ีผู้อำานวยการ
สำานักทะเบียนและวัดผลมอบหมาย หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย หรือผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสอบ
เป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานประสานงานทั่วไป

 (ค)บุคลากรงานอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกองกลางงานบริการ งานรักษาความปลอดภัยงานประชาสัมพันธ์
งานยานพาหนะงานส่ง-รับข้อสอบงานกองกลางสำารองและเจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆตามความจำาเป็น

(2)บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆประกอบด้วย
 (ก)บุคลากรสนามสอบ ได้แก่ผู้อำานวยการสนามสอบหัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กองกลางกรรมการคุมสอบ

นักการภารโรงยามรักษาการณ์และตำาแหน่งอื่นๆตามความจำาเป็น
 (ข)บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าท่ีกองกลาง

จากมหาวิทยาลัย
ข้อ10บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบ

เพ่ือสนับสนุนให้การอำานวยการสอบในทุกสนามสอบของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกประเทศสำาเร็จลุล่วงตาม
วตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัด้วยความเรยีบรอ้ยและมีประสทิธภิาพมหาวิทยาลยัจงึมอบหมายให้บุคลากรดำาเนนิการสอบ
ประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ก) มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
การดำาเนินการสอบและมีอำานาจวินิจฉัยสั่งการในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้การดำาเนินการสอบสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ข) มีหน้าท่ีให้คำาปรึกษา
หรือคำาแนะนำาแก่บุคลากรดำาเนินการสอบตามข้อ9(1)(ค) ข้อ9(2)(ข) และประสานงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสอบ
วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการดำาเนินการสอบในเบ้ืองต้น ตลอดจนจัดเตรียมบุคลากรสำารองเพ่ือให้พร้อมท่ีจะไป
ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ค) ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธ์ยานพาหนะส่ง-รับข้อสอบกองกลางสำารองและเจ้าหน้าที่กองกลาง
อื่นๆตามความจำาเป็น

ข้อ11บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆมีหน้าที่ควบคุมกำากับดูแลรับผิดชอบเพื่อให้การดำาเนินการ
จัดสอบในทุกสนามสอบท่ีรับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยบุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆมีหน้าที่และอำานาจตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ12ผู้อำานวยการสนามสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการเตรียมการสอบ
(2)อำานวยการเตรียมสนามสอบให้พร้อมสำาหรับการดำาเนินการสอบ
(3)จัดให้มีการรับและดูแลเก็บรักษาแบบทดสอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ในสถานที่ปลอดภัย
(4)จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรสนามสอบและร่วมปฐมนิเทศกับผู้ประสานงานการสอบ
(5)จัดให้มีสถานที่เป็นกองกลางสนามสอบ
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(6)อำานวยการสอบให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(7)จดัมอบแบบทดสอบกระดาษคำาตอบเอกสารวสัดุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอบและกลอ่งท่ีบรรจุสิง่ดงักลา่วคนืให้

ผู้ประสานงานการสอบนำากลับมหาวิทยาลัย
(8)แจ้งผลการดำาเนินการสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ13ผู้อำานวยการสนามสอบมีอำานาจดังนี้
(1)อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วนหรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบใน

สนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
(2)อนญุาตให้นกัศกึษาท่ีมีเหตุจำาเป็นเข้าห้องสอบได้เป็นกรณีพิเศษหลงัจากเวลาท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดให้เริม่ทำา

การสอบไปแลว้สามสบินาทีโดยพิจารณารว่มกบัผู้ประสานงานการสอบแต่จะอนญุาตให้นกัศกึษาท่ีมาเกนิกวา่เวลาสี่สบิห้า
นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้

(3)ยับยั้งการกระทำาอันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
(4)สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินการสอบ
ข้อ14หัวหน้าตึกมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2)ควบคุมดูแลการเตรียมการสอบเตรียมสนามสอบและห้องสอบตามที่ผู้อำานวยการสนามสอบมอบหมาย
(3)ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบและการดำาเนินการสอบ
(4)ควบคมุดแูลการปฏบัิติงานของกรรมการคมุสอบนกัการภารโรงและยามรกัษาการณ์ให้ปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีได้รบั

มอบหมายอย่างเคร่งครัด
(5)ประสานงานระหว่างกองกลางสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
(6)ประสานงานให้เจา้หนา้ท่ีกองกลางสนามสอบช่วยทำาหนา้ท่ีคมุสอบช่ัวคราวกรณกีรรมการคมุสอบไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้
(7)ทำารายงานสถิติจำานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรือตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนด
(8)ทำารายงานรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและชุดวิชาที่เข้าสอบในห้องสอบสำารอง
(9)ทำารายงานร่วมกับกรรมการคุมสอบเมื่อพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
ข้อ15เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2)ประชาสมัพันธ์ข้อมูลและรายละเอยีดท่ีจำาเป็นในการเข้าสอบรวมท้ังให้สญัญาณการสอบตามท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด
(3)ให้คำาแนะนำาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
(4)ออกบัตรเข้าสอบ ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

ในสนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(5)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(6)จดัซองแบบทดสอบเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบมอบให้แก่กรรมการคมุสอบและรบัคนืเม่ือการสอบ

เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดทำารายงานการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ
(7)ตรวจนบัจำานวนแบบทดสอบและกระดาษคำาตอบท่ีกรรมการคมุสอบนำามาสง่คนืให้ตรงกนักบัจำานวนนกัศกึษา

ที่เข้าสอบในใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
(8)จัดทำารายงานจำานวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำาตอบที่ส่งคืน
(9)บรรจุแบบทดสอบกระดาษคำาตอบที่สอบแล้วเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ลงหีบห่อให้เรียบร้อย
(10)จัดทำาหลักฐานการปฏิบัติหน้าท่ีและจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบตามข้อ9(2)(ก)



161 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(11)กรณีท่ีมีปัญหากรรมการคมุสอบไม่สามารถปฏบัิติหนา้ท่ีได้ให้เจา้หนา้ท่ีกองกลางทำาหนา้ท่ีกรรมการคมุสอบ
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่

ข้อ16กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2)รับซองแบบทดสอบเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(3)ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำาหนดที่นั่งสอบ
(4)แจกแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)ให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ
(5) ตรวจบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าสอบและ

ให้ลงลายมือช่ือโดยดูวา่รปูถา่ยของท้ังสองบัตรกบัผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดยีวกนัและลายมือช่ือในบัตรกบัลายมือช่ือท่ีลงใน
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกันถ้าไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันให้แจ้งหัวหน้าตึก

(6)ไม่อนญุาตให้นกัศกึษาเข้าห้องสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำาการสอบไปแลว้สามสบินาที
เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสนามสอบ และห้ามนักศึกษาท่ีเข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบหากมีเหตุจำาเป็นให้นักศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

(7)ควบคมุไม่ให้เกดิการทุจรติในการสอบหากพบพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทุจรติให้แจง้หัวหนา้ตกึและทำารายงาน
พร้อมแนบพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย
เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

(8)ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบทดสอบและกระดาษคำาตอบของนักศึกษาท่ีได้ทำาการสอบแล้วก่อน
อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ

(9)รกัษาความลบัของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรอืไม่ให้บุคคลอ่ืนอ่านแบบทดสอบยกเวน้นกัศกึษาท่ีเข้าสอบใน
ชุดวิชานั้นเท่านั้นกรณีนักศึกษาลักษณะพิเศษให้ดำาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(10)เก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)ไม่ให้สูญหายและรวบรวมส่งคืน
กองกลางสนามสอบ

(11)รายงานปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบต่อผู้ประสานงานการสอบ เช่น จำานวนแบบทดสอบไม่ครบตามท่ี
แจ้งไว้ด้านหน้าซองแบบทดสอบข้อสอบซึ่งสงสัยว่ามีปัญหาจำานวนหน้าแบบทดสอบไม่ครบเป็นต้น

ข้อ17กรรมการคุมสอบมีอำานาจดังนี้
(1)ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
(2)เชิญนกัศกึษาท่ีไม่ปฏบัิติตามระเบียบคำาสัง่หรอืคำาแนะนำาของกรรมการคมุสอบออกจากห้องสอบหลงัจากท่ี

ได้ตักเตือนแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตึกและรายงานต่อผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
ข้อ18นักการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหน้าท่ีตามท่ีผู้อำานวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก และเจ้าหน้าท่ี

กองกลางสนามสอบมอบหมายเช่นจัดเตรียมห้องสอบทำาความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ดูแลห้องสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมท่ีจะทำาการสอบชุดวิชาต่อไป จัดห้องสอบให้คืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนสอบ เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขนกล่อง
ข้อสอบวัสดุอุปกรณ์และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ19ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินการสอบ
(2)นำากล่องแบบทดสอบ กระดาษคำาตอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบจากมหาวิทยาลัยไปยัง

สนามสอบ
(3)ปฐมนิเทศบุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบร่วมกับผู้อำานวยการสนามสอบ
(4)พิจารณารว่มกบัผู้อำานวยการสนามสอบในการอนญุาตให้นกัศกึษาท่ีมีเหตุจำาเป็นเข้าห้องสอบเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำาการสอบไปแล้วสามสิบนาที แต่จะอนุญาตให้นักศึกษาท่ีมาเกินกว่าเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
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(5)ออกบัตรเข้าสอบในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาท่ีไม่มีรายช่ือเข้าสอบใน
สนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง

(6)แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำาเนินการสอบร่วมกับผู้อำานวยการสนามสอบ
(7)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

เจ้าหน้าที่กองกลาง
(8)ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบห้องสอบและการดำาเนินการสอบในแต่ละห้องสอบ
(9)ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสอบและคำาร้องต่างๆที่ได้รับจากสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วนหลังเสร็จสิ้น

การสอบ
(10)ตรวจสอบและรบัมอบจำานวนกลอ่งแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและวสัดุอุปกรณ์จากผู้อำานวยการสนามสอบ
(11)ส่งกล่องแบบทดสอบกระดาษคำาตอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินการสอบต่างๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้กับสำานักทะเบียนและวัดผลพร้อมรายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบ
(12)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ20เจ้าหน้าที่กองกลางจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินการสอบ
(2)ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบที่สนามสอบร่วมกับผู้ประสานงานการสอบ
(3)ออกบัตรเข้าสอบในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

ในสนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(4)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(5)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ21บุคลากรดำาเนินการสอบผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยระเบียบนี้อันเป็น

การเอ้ืออำานวยให้มี หรือเกิดการทุจริตในการสอบ หรือกระทำาการคัดลอก หรือลักลอบนำาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย
ออกจากห้องสอบให้ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการตามที่กฎหมายกำาหนด
อย่างเคร่งครัดและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำาเนินการทางวินัยด้วย

หมวด3

แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา

ข้อ22นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกายตามแนวปฏิบัติ
ดังนี้

(1)การแต่งกายของนักศึกษาหญิงให้สวมเสื้อกระโปรงและรองเท้าทรงสุภาพถ้าสวมกางเกงให้เป็นชุดสูท
(2)การแต่งกายของนักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมเสื้อยืดให้เป็น

เสื้อยืดคอปก
ในกรณีท่ีนกัศกึษามีเหตุจำาเป็นไม่สามารถแตง่กายดงักลา่วได้ดว้ยเหตุเจบ็ป่วยวฒันธรรมประเพณใีนท้องถิน่หรือ

กรณีอื่นๆให้ผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบ
เป็นรายๆไปโดยไม่ต้องทำาบัตรแต่งกายไม่สุภาพ

ข้อ23นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัดดังนี้
(1)ประพฤติตนเป็นสภุาพชนมีกิรยิามารยาทเรยีบรอ้ยตอ่กรรมการคมุสอบบุคลากรดำาเนนิการสอบและนกัศกึษา

ที่เข้าสอบคนอื่นๆ
(2)ต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกครั้ง



163 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(3)เข้าสอบเฉพาะชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้นและต้องไปสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(4)ตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการสอบไดแ้ก่ปากกาดนิสอดำาเบอร์2Bยางลบท่ีเหลาดนิสอและอุปกรณ์อ่ืน

ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น
(5)เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
(6)ต้องเชื่อฟังคำาแนะนำาและปฏิบัติตามคำาสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
(7)ตอ้งกรอกข้อมูลในกระดาษคำาตอบและแบบทดสอบให้ครบถว้นถกูตอ้งชัดเจนและฝนกระดาษคำาตอบแบบปรนยั

และแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)
(8)ตอ้งอ่านคำาแนะนำาและขอ้ปฏบัิติในการทำาสอบอย่างรอบคอบตรวจความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบทดสอบ

ฉบับที่ได้รับหากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
(9)ต้องหยุดทำาข้อสอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบหรือตามคำาสั่งของกรรมการคุมสอบ
ข้อ24ในกรณีนักศึกษาท่ีไม่มีบัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำาตัวประชาชนหรือท้ังสองบัตรมาแสดง

ในการเข้าสอบให้ย่ืนคำารอ้งขอทำาบัตรเข้าสอบณกองกลางสนามสอบกอ่นเวลาสอบชดุวชิานัน้โดยนำารปูถา่ยท่ีเหมือนกนั
ขนาดหนึ่งนิ้วที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนจำานวนสองรูปมาขอทำาบัตรเข้าสอบทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบครั้งนั้น

ข้อ25ห้ามนักศึกษากระทำาการดังนี้
(1)เข้าสอบสองชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
(2)สบูบุหรี่หรอืกระทำาการอืน่ใดในห้องสอบอันเป็นการรบกวนผู้อืน่ขณะท่ีกำาลงัดำาเนนิการสอบหรอืเมือ่เสรจ็สิน้

การสอบแล้ว
(3)นำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำานวยความสะดวกในการตอบแบบทดสอบหรือ

ในการคิดคำานวณ ตำารา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(4)นำาอาวุธวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายไป
(5)กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อ่ืนเข้าสอบแทนตน พูดหรือติดต่อกับ

นกัศกึษาท่ีเข้าสอบรายอืน่หรอืบุคคลภายนอกพยายามดูคำาตอบจากนกัศกึษาท่ีเขา้สอบรายอ่ืนหรอืยอมให้นกัศึกษาท่ีเขา้สอบ
รายอ่ืนดูคำาตอบของตน หรือคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบนำาแบบทดสอบหรือกระดาษคำาตอบของมหาวิทยาลัยออกจาก
ห้องสอบ

(6)เข้าห้องสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำาการสอบไปแลว้สามสบินาทีและออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลาสี่สิบห้านาที

(7)ขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในกระดาษคำาตอบ นอกเหนือจากท่ีได้กำาหนดไว้
ในคำาชี้แจงหรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีตอบข้อสอบ

ข้อ26 เม่ือมีนกัศกึษาท่ีเข้าสอบกระทำาการฝา่ฝนืต่อข้อปฏบัิติและข้อห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในหมวดนี้ให้ดำาเนนิการ
ดังนี้

(1)นกัศกึษาท่ีเขา้สอบกระทำาการหรอืมีพฤตกิารณ์อันเป็นการทุจรติในการสอบตามขอ้25(5)ให้ดำาเนนิการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551 ในกรณีที่นักศึกษาเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระทำาอันเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของ
นักศึกษาทราบเพื่อดำาเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

(2)นกัศกึษาท่ีเข้าสอบถกูกรรมการคมุสอบเชิญออกจากห้องสอบตามข้อ17(2)มหาวทิยาลยัจะไม่ตรวจกระดาษ
คำาตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น

(3)นักศึกษาท่ีเข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายให้ผู้ประสานงานการสอบ ตามข้อ24 หรือนักศึกษา
ท่ีเข้าสอบโดยใช้บัตรเข้าสอบท่ีเคยออกให้ในการสอบครั้งก่อนมาใช้ มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำาตอบและให้ถือว่า
นักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น



164 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การดำาเนนิการตาม(1)ให้สำานกัทะเบียนและวดัผลนำาเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีรบัผดิชอบตามระเบียบมหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551

การดำาเนนิการตาม(2)และ(3)ให้เลขานกุารคณะกรรมการอำานวยการสอบนำาเสนอตอ่คณะกรรมการอำานวยการสอบ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

  (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการประเมินผลการศึกษา

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาพ.ศ.2523และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดประเภทของชุดวิชาว่าชุดวิชาใดมีลักษณะเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชา
เชิงปฏิบัติ

ข้อ2ให้สาขาวชิาเป็นผู้กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรบัการฝกึปฏบัิติและการสอบไล่ประจำาภาคการศกึษา
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบดังนี้

2.1ชุดวิชาเชิงทฤษฎี ให้มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ20 และให้คะแนนสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของคะแนนเต็ม

2.2ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้กำาหนดการประเมินผลการศึกษา โดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นสำาคัญและคะแนน
การสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบโดยกำาหนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา

2.3กิจกรรมวิชาชีพให้กำาหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ3การให้ลำาดับในการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนดการให้ลำาดับข้ัน

ดังนี้
    ลำาดับขั้น ความหมาย
    H เกียรตินิยม(Honor)
    S ผ่าน (Satisfactory)
    U ไม่ผ่าน(Unsatisfactory)

ข้อ4การให้ลำาดับข้ันจะคิดจากคะแนนรวมของคะแนนฝึกปฏิบัติ กับคะแนนสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ดังนี้

     ช่วงคะแนนร้อยละ 76-100 ให้ลำาดับขั้น H
    ช่วงคะแนนร้อยละ 60-75 ให้ลำาดับขั้น S
    ช่วงคะแนนต่ำากว่าร้อยละ 60 ให้ลำาดับขั้น U
ข้อ5การให้ลำาดับขั้นประเมินความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพให้ใช้ช่วงคะแนนเช่นเดียวกับข้อ3

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2523เป็นต้นไป

      ประกาศณวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2525

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน
 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซำ้า

เพ่ือให้การบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้สอบผ่านไปแล้ว แต่นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นัน้ซ้ำาอีกเป็นไปดว้ยความถกูตอ้งและเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาอธกิารบดีโดยความเห็นชอบของสภาวชิาการในการประชุม
ครั้งที่41/2526วันที่20ตุลาคม2526จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกผลการศึกษาดังนี้คือ

ในกรณีที่นักศึกษาที่สอบผ่านได้ลำาดับขั้นHหรือSในชุดวิชาใดหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นอีก
มหาวิทยาลัยจะนับชุดวิชาสะสมโดยถือเอาผลการสอบที่นักศึกษาได้สอบผ่านในครั้งแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

        
 ประกาศณวันที่31ตุลาคมพ.ศ.2526

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
ผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ39แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่10/2556เมื่อวันที่
6มิถนุายนพ.ศ.2556จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตดัสนิผลการสอบ
เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพพ.ศ.2552ลงวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2552
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ1ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพ่ือประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไป

ท้ังนี้ให้นำาคะแนนสว่นท่ีสอบผา่นไม่วา่จะเป็นภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบัิติตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี1ปีการศกึษา2548
เป็นต้นไป  มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพ่ือประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตามประกาศนี้

ข้อ2การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการสอบจะได้ลำาดับข้ัน

ตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
(2)กรณนีกัศกึษาสอบไล่ผา่นภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏิบตัิตอ้งลงทะเบียนสอบซอ่มและเข้าสอบซอ่ม

เฉพาะภาคปฏิบัติหากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่า
จะสอบผ่าน

(3)กรณีนักศึกษาสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติและสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้า
สอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎีหากสอบซ่อมภาคทฤษฎไีม่ผา่นตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิานัน้ใหม่และสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
จนกว่าจะผ่าน

กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงแล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
สอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

ข้อ3การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
  (1)การสอบผ่านนักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60
  (2)กรณีที่ผลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่านให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎีหรือ

ภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของส่วนนั้นไว้
   (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี

แล้วนำาคะแนนท่ีได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่านตามที่กำาหนดในข้อ3(1)

   (ข) ในกรณีท่ีสอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ
แล้วนำาคะแนนท่ีได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่านตามที่กำาหนดในข้อ3(1)
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  กรณท่ีีชุดวชิาประสบการณว์ชิาชีพใดมีการประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบับปรบัปรงุแลว้ปรากฏวา่นกัศกึษา
ยังสอบไม่ผา่นให้ลงทะเบียนเรยีนชุดวชิานัน้ใหมแ่ละตอ้งสอบให้ผา่นท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติใหม่เวน้แตน่กัศกึษาท่ีได้
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

        
 ประกาศณวันที่11เดือนกรกฎาคมพ.ศ2556

 (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

 (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ: โดยท่ีบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเปิดสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาท่ี1 ให้มีการฝึกปฏิบัติเฉพาะภาคไล่ท่ีเปิดสอนได้

 มีการปรบัปรงุเอกสารการสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติในภาคการศกึษาท่ี1ปีการศกึษา2556แตเ่นือ่งจากมนีกัศกึษาบางรายลงทะเบียนเรยีน

 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา2555 ได้สอบไล่ภาคทฤษฎีผ่านแต่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้เข้าสอบ และไม่สามารถ

 สอบซ่อมภาคการศกึษาท่ี1ปีการศกึษา2555ได้เพราะตอ้งเข้าฝกึปฏบัิติในภาคการศกึษาท่ีปรับปรงุเอกสารการสอนในภาคการศกึษาท่ี1

 ปีการศกึษา2556ตามประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารตดัสนิผลการสอบเพ่ือประเมินผลการศึกษา

 ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.2552 ข้อ2 วรรคท้ายได้กำาหนดว่า “กรณีท่ีชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีประกาศ

 ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่าน

 ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติใหม่”ซ่ึงปกตทัิว่ไปแลว้เมือ่นกัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีนวชิาใดแลว้ปรากฏวา่สอบไมผ่า่นในภาคการศกึษานัน้ 

	 นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบซ่อมวิชาท่ีไม่ผ่านในภาคการศึกษานั้นก่อน	 เม่ือปรากฏผลสอบเป็นประการใดแล้วจึงดำาเนินการตามข้ันตอนต่อไป

 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เพ่ือให้การประเมินผลการเรยีนชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั
อาศัยอำานาจตามข้อ22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2523
อธกิารบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครัง้ท่ี24/2532วันพฤหัสบดีท่ี29มิถนุายนพ.ศ.2532จงึกำาหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้

ข้อ1การประเมินผลชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีจะตอ้งมีการประเมินท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติโดยประเมิน
ภาคทฤษฎีร้อยละ40และภาคปฏิบัติร้อยละ60

ข้อ2 เวลาสอบภาคทฤษฎีให้กำาหนดระยะเวลาการสอบเป็น3ชั่วโมง(180นาที) ยกเว้น ในการสอบซ่อม
ภาคการศึกษาที่2ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาที(150นาที)

ข้อ3ประเภทข้อสอบและจำานวนข้อสอบให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
3.1ข้อสอบปรนัยแบบ5ตัวเลือกกำาหนดจำานวนข้อสอบประมาณ105-120ข้อ
3.2ข้อสอบปรนยัแบบ5ตวัเลอืกผสมกบัข้อสอบอัตนยักำาหนดจำานวนขอ้สอบตามความเหมาะสมกบัเวลาสอบ
สำาหรับจำานวนข้อสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2ให้ปรับลดลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้สำาหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2532เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
       
 ประกาศณวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2532

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2553

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรม
ประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544 ลงวันท่ี4 มีนาคม พ.ศ.2545 ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นอาศัยอำานาจ
ตามความในข้อ34(1)และ(3)และข้อ39แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่26/2553วันที่23ธันวาคม2553จึงกำาหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาดังกล่าวไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้

ข้อ1ให้มีการประเมินกจิกรรมประจำาชดุวชิาในระดบัปรญิญาตรีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติในชดุวชิา3ระดบั
ดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาระดับ1 เป็นชุดวิชาท่ีมุ่งให้ความรู้พ้ืนฐาน เน้นหลักการและทฤษฎีให้สัดส่วนการประเมินจากการ
ประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค20:80

(2) ชุดวิชาระดบั2เป็นชุดวิชาท่ีเนน้ทักษะความชำานาญท่ีมุ่งให้“ทำาเป็น”และได้รบัประสบการณ์จากการฝกึปฏบัิติ
กิจกรรมต่างๆด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติการเสมือนจริงหรือปฏิบัติการจำาลองให้สัดส่วนการประเมินจากการประเมินกิจกรรม
ต่อการสอบปลายภาค40:60

(3) ชุดวิชาระดับ3 เป็นชุดวิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษานำาหลักการและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงเช่นการฝึกงานการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อหรือประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะเรื่องให้สัดส่วนการประเมิน
จากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค60:40

ข้อ2ให้การประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาตามข้อ1 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยให้นักศึกษาทำากิจกรรมภาคปฏิบัติและส่งงานตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้ประเมินทำาการประเมินให้คะแนน

ข้อ3ให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา(คบ.ช.)มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและรายงานให้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชาทราบ
(2)กำาหนดแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาและสภาวิชาการทราบ
(3) เสนอแต่งตั้งผู้ประเมินกิจกรรมต่อคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ข้อ4 ข้ันตอนการดำาเนนิกจิกรรมในการประเมินและการรบัสง่กจิกรรมให้เป็นไปตามปฏทิินและแผนกำาหนด

กิจกรรมตามคู่มือประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาที่คบ.ช.กำาหนดในข้อ3(2)
ข้อ5 เงื่อนไขการประเมินผลมี3กรณีคือ
(1)กรณีนกัศกึษาสง่กจิกรรมให้ได้รบัคะแนนเกบ็ตามท่ีคบ.ช.กำาหนดหากนกัศกึษาสอบไล่ไม่ผ่านให้นำาคะแนน

กิจกรรมดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องส่งกิจกรรมอีก
(2)กรณีนกัศกึษาไม่สง่กจิกรรมหรอืมหาวทิยาลยัไม่ได้รบักจิกรรมจากนกัศกึษานกัศกึษาจะไมมี่คะแนนเกบ็และ

ให้ตัดสินผลการสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษานั้นท้ังสอบไล่และสอบซ่อม และในกรณีนี้นักศึกษา
จะส่งกิจกรรมในภายหลังเพื่อให้มีคะแนนเก็บสำาหรับการสอบซ่อมไม่ได้

(3)สำาหรับนักศึกษาที่ทำากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการนำาคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้ว
นำาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้นักศึกษา
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ข้อ6ให้สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชากำาหนดชุดวิชาที่จัดให้มีการประเมิน
กิจกรรมประจำาชุดวิชาตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
        

 ประกาศณวันที่14มกราคมพ.ศ.2554

 (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

  (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม

ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554

เพ่ือให้การดำาเนินการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547 และมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 13/2551 เม่ือวันท่ี10 กรกฎาคม2551 และครั้งท่ี 1/2554
เมื่อวันที่6มกราคม2554และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินครั้งที่1/2554เมื่อวันที่26มกราคม2554
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนีเ้รยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการศกึษาในระบบ
วัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“ระบบการสอบตามความพร้อม” หมายความว่า ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ให้บรกิารการสอบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนสามารถ
เข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนการสอบไล่ประจำาภาค

“บุคลากรดำาเนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าท่ีประสานงานควบคุม
ดูแลและดำาเนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

“นักศึกษา”หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คะแนน” หมายความว่า คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา

ด้วยคอมพิวเตอร์
“ชุดวิชา”หมายความว่าชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการสอบตามความพร้อม
ข้อ4ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามความพร้อมประจำาภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้

หมวด1

การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ

ข้อ6ผู้สมัครสอบตามความพร้อม ต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีเปิดสอบตามความพร้อม
ในภาคการศึกษานั้น

ข้อ7การสมัครสอบตามความพร้อม กำาหนดให้สมัครสอบตามรอบท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด สำาหรับวิธีการ
และขั้นตอนการสมัครสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ8นักศึกษาสามารถสมัครสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาได้1ครั้งต่อ1ภาคการศึกษา
ข้อ9หากนกัศกึษาเข้าสอบตามความพรอ้มและสอบไมผ่า่นมีสทิธเิข้าสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาในชดุวชิา

นั้นได้
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ข้อ10นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบดังนี้
   (1) แสดงบัตรประจำาตวันกัศึกษาและบัตรประจำาตวัประชาชนในการเข้าสอบในกรณท่ีีไม่มีบัตรประจำาตัว

ประชาชนหรือบัตรประจำาตัวนักศึกษาบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ ให้ย่ืนคำาร้องขอทำาบัตรเข้าสอบกับ
ผูป้ระสานงานการสอบโดยนำารปูถา่ยท่ีเหมือนกนัขนาดหนึง่นิว้ท่ีถา่ยไมเ่กนิหกเดอืนจำานวนสองรปูมาขอทำาบัตรเข้าสอบ
ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบรอบนั้นเท่านั้นในกรณีไม่มีทั้งสองบัตรไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

   (2) เข้าสอบได้1ชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกันตามที่แสดงความจำานงไว้กับมหาวิทยาลัย
  (3) เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  (4) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
 (5)ห้ามนักศึกษานำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ
  (6)นักศึกษาต้องไม่กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ
  (7)นักศึกษาต้องไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น
  (8)นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
 (9)ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยเริ่มทำาการสอบไปแล้ว30นาที และห้าม

ออกจากห้องสอบก่อนเวลา45นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ
ข้อ11ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด2

การประเมินผลการสอบ

ข้อ12เม่ือการสอบตามความพรอ้มของนกัศกึษาเสรจ็สิน้นกัศกึษาจะไดร้บัแจง้ผลการสอบของตนวา่สอบผา่น
หรือไม่ผ่านโดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ

ข้อ13มหาวิทยาลัยจะออกใบแจ้งผลการสอบตามความพร้อมให้ภายหลังสอบเสร็จว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
อยา่งไม่เป็นทางการสำาหรบัผลการสอบอย่างเป็นทางการมหาวทิยาลยัจะสง่ให้นกัศกึษาพรอ้มกบัการประกาศผลการสอบประจำา
ภาคการศึกษานั้น

ข้อ14การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
มหาวทิยาลยักำาหนดเกณฑก์ารตดัสนิผลสอบใช้เกณฑก์ารตดัสนิผลสอบตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

ข้อ15นกัศกึษาท่ีสอบผา่นในระบบวดัผลตามความพรอ้มแลว้หากนกัศกึษาเขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษานัน้
อีกให้ถือผลการสอบของระบบวัดผลตามความพร้อมเป็นหลัก

นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อม สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษานั้นได้อีกและ
ถ้าสอบไล่ผ่านให้ใช้ผลการสอบผ่านของการสอบไล่นั้น
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หมวด3

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ16บุคลากรดำาเนินการสอบประกอบด้วย ผู้ประสานงานการสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ข้อ17ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ดังนี้
  (1)ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและควบคุมการดำาเนินงานของกรรมการคุมสอบ
  (2)อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำา

การสอบไปแล้ว30นาทีแต่มาไม่เกินกว่าเวลา45นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ
  (3)ยับยั้งการกระทำาอันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
  (4)สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินการสอบ
ข้อ18กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ดังนี้
  (1) ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำาหนดที่นั่งสอบ
  (2)จัดเตรียมแบบทดสอบให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ
  (3)ตรวจบัตรประจำาตวันกัศกึษาและบัตรประจำาตวัประชาชนให้ตรงกบับัญชีรายช่ือนกัศกึษาท่ีเข้าสอบ

และให้ลงลายมือช่ือโดยดูว่ารูปถ่ายของท้ังสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือช่ือในบัตรกับลายมือช่ือ
ท่ีลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้ารูปถ่ายท่ีปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือช่ือไม่เหมือนกันห้าม
มิให้เข้าสอบ

  (4)ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำาการสอบไปแล้ว
30นาทีและห้ามนกัศกึษาท่ีเข้าสอบออกจากห้องสอบกอ่นเวลา45นาทีนบัแต่เริม่ทำาการสอบหากมีเหตจุำาเป็นให้นกัศกึษา
อยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

   (5)ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบหากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตให้ทำารายงานพร้อม
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล

  (6) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น

 (7)ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
  (8) เชิญนกัศกึษาท่ีไม่ปฏบัิตติามระเบียบคำาสัง่หรอืคำาแนะนำาของกรรมการคมุสอบออกจากห้องสอบ

หลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว
ข้อ19เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดังนี้
   (1)ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
  (2) ควบคมุดแูลรกัษาความปลอดภยัระบบฐานข้อมูลข้อสอบท่ีใช้ในการสอบให้มีความปลอดภยัท่ีสดุ

จากการลักลอบหรือโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
  (3)ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นลูกข่ายแม่ข่ายและระบบเครือข่ายให้สามารถทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

   (4) ให้คำาแนะนำาการใช้งานระบบคอมพิวเตอรล์กูข่ายตลอดจนการรกัษาความปลอดภยัให้กบัเจา้หนา้ท่ี

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบ
  (5)ประสานงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
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ข้อ20ค่าตอบแทนของบุคลากรดำาเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ประกาศณวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ.2554

 (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

 (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจ
ตามความในข้อ6ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดี
จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 เอกสารสำาคัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยมีดังต่อไปนี้
(1)กรณีที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่สามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
  (ก)ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
  (ข)ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(2)กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันมิได้เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

สามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาคือใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(3)กรณีท่ีนักศึกษาศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำาเร็จ

การศึกษาสามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
  (ก)ใบรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
  (ข)ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(4)กรณีท่ีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำาเร็จการศึกษาแล้วสามารถออกเอกสาร

สำาคัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
  (ก)ใบรับรองสำาเร็จการศึกษา
  (ข)ใบรายงานผลการศึกษาเมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
  (ค)ใบปริญญาบัตรเมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
(5)เอกสารสำาคัญอื่นๆนอกจาก(1)(2)(3)และ(4)ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกให้แก่นักศึกษาตามสมควร

เป็นรายกรณีไป
ข้อ4นกัศึกษาท่ีประสงค์จะได้รบัเอกสารสำาคญัทางการศกึษาตามข้อ3ให้ย่ืนคำารอ้งขอเอกสารสำาคญัทางการ

ศึกษาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด พร้อมท้ังชำาระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษา ตามอัตราท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ5นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษาที่ต้องติดรูปถ่ายนักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องพร้อม
ทั้งส่งรูปถ่ายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มาพร้อมคำาร้องด้วย

(1)รูปถ่ายสำาหรับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามข้อ3(1)และข้อ3(2)มีลักษณะดังนี้
  (ก)รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนขนาด1นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีดำาและไม่สวม

เครื่องประดับใดๆ
 (ข)ทรงผมชายผมสั้นทรงสุภาพหญิงผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยกรณีนับถือ

ศาสนาอิสลามถ้าจำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
  (ค)การแต่งกาย ให้สวมชุดสุภาพตามสากลนิยม ไม่สวมเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาอ่ืนพระภิกษุ

สามเณร ให้แต่งกายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณี ส่วนผู้ท่ีเป็นนักบวชศาสนาอ่ืน
ให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี
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(2)รูปถ่ายสำาหรับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามข้อ3(3)และข้อ3(4)มีลักษณะดังนี้
  (ก)รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนขนาด1นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีดำาและไม่สวม

เครื่องประดับใดๆ
 (ข)ทรงผมชายผมสั้นทรงสุภาพหญิงผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ไม่ให้

ปิดบังครุยบัณฑิต
 กรณีนับถือศาสนาอิสลามถ้าจำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
  (ค)การแต่งกายให้สวมเสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาวกระดุมปั๊มผ้าสีขาวและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
 ข้าราชการทหารตำารวจและพนักงานของรัฐให้สวมเครื่องแบบปกติขาวที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนดและ

สวมทับด้วยครุยบัณฑิต
 พระภกิษุสามเณรให้แตง่กายตามกฎของมหาเถรสมาคมแม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณีโดยไม่ตอ้งสวมทับ

ด้วยครุยบัณฑิตส่วนนักบวชในศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณีและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
ข้อ6มหาวทิยาลยัจะดำาเนนิการออกเอกสารสำาคญัตามข้อ3(4)เป็นครัง้แรกให้นกัศกึษาเม่ือสภามหาวิทยาลยั

อนุมัติการสำาเร็จการศึกษาแล้วโดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องตามข้อ4
ในกรณีท่ีผู้ใดประสงค์จะขอเอกสารสำาคญัตามวรรคหนึง่สว่นท่ีเกีย่วกบัตนในครัง้ตอ่ไปให้ผู้นัน้ย่ืนคำารอ้งขอเอกสาร

สำาคัญทางการศึกษาและให้นำาความตามข้อ4มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบปรญิญาบัตรจะออกใบแทนให้เฉพาะกรณีท่ีชำารดุสญูหายหรอืถกูทำาลายโดยผู้ประสงค์จะขอรบัใบแทนปรญิญาบัตร

จะตอ้งสง่ใบปรญิญาบัตรท่ีชำารดุหรอืใบแจง้ความกรณีปรญิญาบัตรสญูหายหรอืถกูทำาลายมาพรอ้มคำารอ้งขอเอกสารสำาคัญ
ทางการศึกษา

ข้อ7นักศึกษาท่ีประสงค์จะได้รับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาต่างๆ ท่ีแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษนักศึกษา
ต้องย่ืนคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา พร้อมสำาเนาเอกสารสำาคัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยท่ีรับรองสำาเนา
ถกูต้องพร้อมท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด

ข้อ8ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้


 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดวันสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร

อาศัยอำานาจตามความในข้อ22แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี1/2527 เม่ือวันท่ี9 มกราคม2527
จึงกำาหนดวันสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1นักศึกษาท่ีสอบไล่ได้ชุดวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการ
ขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรโดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ครั้งสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ2นกัศกึษาท่ีศกึษาได้สญัลกัษณ์Iในชุดวิชาใดเม่ือได้รบัการประเมินว่าผ่านชุดวิชานัน้แลว้จะถอืว่าสอบผ่าน
ชุดวิชานั้นนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการประเมินเป็นต้นไป

ในกรณีท่ีนกัศกึษาได้สญัลกัษณ์Iในชุดวิชาใดซ่ึงเป็นชุดวชิาสดุท้ายตามหลกัสตูรท่ีศกึษามหาวทิยาลยัจะดำาเนนิการ
ขออนมัุติปรญิญาหรอืประกาศนยีบัตรโดยถอืวนัถดัจากวันท่ีได้รบัการประเมินวา่สอบผา่นชุดวชิานัน้เป็นวนัสำาเรจ็การศกึษา

ข้อ3การตัดสินผลการศึกษาในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จะกระทำาพร้อมกับการตัดสินผลการสอบไล่
ประจำาภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาใดจะต้องเข้ารับการอบรม
เข้มและ/หรือเข้าสอบไล่ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรท่ีศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการขออนุมัติปริญญา โดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาเป็นวันสำาเร็จ
การศึกษา

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
     
 ประกาศณวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2527

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2524

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่21ตุลาคมพ.ศ.2524

เป็นปีที่36ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรกำาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา31 และมาตรา35

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา1 พระราชกฤษฎกีานี้เรยีกวา่“พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยปรญิญาในสาขาวชิาอักษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2524”

มาตรา2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3 ให้กำาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดังนี้
(1)สาขาวิชานิติศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(2)สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(3)สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(4)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
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(5)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
สำาหรับ(2)(3)และ(4)ให้ระบุแขนงวิชาในวงเล็บต่อท้ายปริญญา
มาตรา4 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีสามชั้นคือ
(1)ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด มีสำารดรอบขอบและท่ีต้นแขนกับปลายแขน

พ้ืนสำารดทำาด้วยสักหลาดสีเขียวเข้มกว้าง10 เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก0.5 เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง
1.5เซนติเมตรเว้นระยะ1เซนติเมตรมีแถบทองทาบกว้าง4เซนติเมตรเว้นระยะ1เซนติเมตรมีแถบทองทาบกว้าง
1.5เซนตเิมตรเวน้ระยะขอบใน0.5เซนตเิมตรแถบทองซ่ึงกวา้ง1.5เซนตเิมตรแถบแรกจากขอบนอกจะม้วนเป็นวงกลม
ทับแถบทองกลางซ่ึงกว้าง4 เซนติเมตร เลยไปทับแถบทองแถบในแล้วม้วนกลับมาท่ีเดิมมีจำานวน3 วง โดยวงกลม
วงกลางอยู่สูงประมาณหน้าอกของผู้สวมมีตรามหาวิทยาลัยทำาด้วยโลหะชุบทองสูง6เซนติเมตรติดบนสำารดในวงกลม
วงกลางทั้งสองข้างของหน้าอก

(2)ครุยมหาบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิตแต่มีวงกลมเพียงข้างละ2วงมีตรามหาวิทยาลัยติดบนสำารด
ในวงกลมวงบนทั้งสองข้างของหน้าอก

(3)ครุยบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิตแต่มีวงกลมเพียงข้างละ1วงมีตรามหาวิทยาลัยในวงกลมทั้งสอง
ข้างของหน้าอก

มาตรา5 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ทำาด้วยโลหะ
ชุบทองสูง6 เซนติเมตรด้านหลังเป็นแผ่นเรียบจารึกเลขประจำาตัวชื่อชื่อสกุลอักษรย่อปริญญาและปีการศึกษาที่ได้
รับปริญญา

มาตรา6 ให้มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชจดัทำาครยุวทิยฐานะและเข็มวทิยฐานะตามพระราชกฤษฎกีานี้ข้ึน
ไว้เป็นตัวอย่าง

มาตรา7 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลตรีประมาณอดิเรกสาร

 รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบับนี้คอืโดยท่ีมาตรา31และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

 พ.ศ.2521บัญญัติว่าการกำาหนดให้สาขาวชิาใดมีปรญิญาช้ันใดและจะใช้อักษรย่อสำาหรบัสาขาวชิานัน้อยา่งไรรวมท้ังการกำาหนดลกัษณะ

 ชนิดประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

 จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่4)

พ.ศ.2538

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่15ธันวาคมพ.ศ.2538

เป็นปีที่50ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา178ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5)พุทธศักราช2538และมาตรา31วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่4)พ.ศ.2538”

มาตรา2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3 ให้ยกเลกิความในมาตรา3แห่งพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยปรญิญาในสาขาวชิาอักษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2524ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช(ฉบับที่3)พ.ศ.2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา3 ให้กำาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้

(1)สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“คหกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “คศ.บ.”
(2)สาขาวิชานิติศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “น.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(3)สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีปริญญาสองประเภทคือ
 1.นิเทศศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”



182 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 2.วิทยาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “วท.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(4)สาขาวิชารัฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ร.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ร.บ.”
(5)สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีปริญญาสองประเภทคือ
 1.บริหารธุรกิจมีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
 2.รัฐประศาสนศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(6)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีปริญญาสองประเภทคือ
 1.สาธารณสุขศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “สศ.บ.”
 2.พยาบาลศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”
(7)สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(8)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“ศึกษาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
(9)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
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(10)สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปริญญาสองประเภทคือ
 1.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.บ.”
 2.เกษตรศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า“เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า“เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า“เกษตรศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.บ.”

ทั้งนี้ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วยถ้ามี”

     
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 บรรหารศิลปอาชา

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบับนี้คอืเนือ่งจากมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลกัสตูรดา้นเกษตรศาสตร์ใน

 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรกำาหนดปริญญาในสาขาวิชา

 และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่5)

พ.ศ.2543

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่13กันยายนพ.ศ.2543

เป็นปีที่55ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา31 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้

มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่5)พ.ศ.2543”

มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3ให้ยกเลกิความในมาตรา3แห่งพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยปรญิญาในสาขาวชิาอักษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2524ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช(ฉบับที่4)พ.ศ.2538และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา3ให้กำาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้

(1)สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.บ.”
(2)สาขาวิชานิติศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(3)สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีปริญญาสามประเภทคือ
 1.นิเทศศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
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 2.วิทยาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
 3.เทคโนโลยีมีปริญญาหนึ่งชั้นคือ
    ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(4)สาขาวิชารัฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.บ.”
(5)สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีปริญญาสองประเภทคือ
 1.บริหารธุรกิจมีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
 2.รัฐประศาสนศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(6)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีปริญญาสองประเภทคือ
 1.สาธารณสุขศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.”
 2.พยาบาลศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”
(7)สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(8)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
(9)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
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(10)สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปริญญาสองประเภทคือ
 1.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.บ.”
 2.เกษตรศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “เกษตรศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.บ.”

ทั้งนี้ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วยถ้ามี”

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 ชวนหลีกภัย

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรกำาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าวประกอบกับได้แก้ไข

 อักษรย่อสำาหรับ สาขาวิชาของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

 การกำาหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์การเขียนคำาย่อของราชบัณฑิตยสถานจึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ

และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2526

เพื่ออนุวัตตามบทบัญญัติมาตรา35วรรค3แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521
เกี่ยวกับโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่7/2526เมื่อวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2526จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2526”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ผู้มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบหรือ

เครื่องแต่งกายที่สุภาพได้ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยกำาหนดหรืองานพิธีอื่นใดที่มีกำาหนดการให้สวมครุยวิทยฐานะ
ข้อ4 ผู้ได้รบัปรญิญาประกาศนยีบัตรช้ันสงูอนปุรญิญาและประกาศนยีบัตรจากมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะบนอกเสื้อเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายที่สุภาพได้ในโอกาสอันสมควร
ผู้ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ประดับเข็มวิทยฐานะ

บนอกเสื้อข้างซ้าย
ผู้ท่ีได้รบัปริญญาหรอืประกาศนยีบัตรจากมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชให้ประดบัเข็มวทิยฐานะบนอกเสือ้ขา้งขวา
ข้อ5ในกรณีผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประพฤติช่ัวทำาให้เป็นท่ี

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์มหาวิทยาลัยมีอำานาจห้ามผู้นั้นประดับเข็มวิทยฐานะได้
ข้อ6ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

       ประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.2526
      

 

 (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

  (นายเกษมสุวรรณกุล)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ

และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ฉบับที่2)

พ.ศ.2528

เพื่ออนุวัตตามบทบัญญัติมาตรา35วรรค3แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521
เกี่ยวกับโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยจึงกำาหนดข้อบังคับดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่2)พ.ศ.2528”

ข้อ2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกความในวรรค3ของข้อ4แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยโอกาสและ

เงือ่นไขในการใช้ครยุวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2526และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน
“ผู้ท่ีได้รบัอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตรจากมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชให้ประดบัเข็มวทิยฐานะบนอกเสือ้

ข้างขวาหรือที่กระเป๋าเสื้อข้างขวาของเครื่องแบบ”
ข้อ4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

       
 ประกาศณวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2528


 (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

 (นายเกษมสุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



189 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่3)

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมย่ิงขึ้น อาศัยอำานาจตามความ
ในมาตรา15(8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยเงินรายได้และทรัพย์สินพ.ศ.2523ข้อ8(2)อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเงนิของมหาวทิยาลยัในคราวประชุมครัง้ท่ี18/2539เม่ือวนัท่ี1ตลุาคม2539จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทัย
ธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรีลงวันที่15มิถุนายน2535และให้กำาหนดค่าเข็มวิทยฐานะ
ระดับปริญญาตรีเข็มละ150บาท

ทั้งนี้ให้เริ่มใช้กับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2540เป็นต้นไป

       
 ประกาศณวันที่27ธันวาคมพ.ศ.2539

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (นายเอี่ยมฉายางาม)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2558

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ.2555  ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  อาศัยอำานาจตามความใน
ข้อ15(2)และ(8)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชุมครั้งที่1/2558เมื่อวันที่29มกราคม2558จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนีเ้รยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีม
การศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2558เป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษา

และค่าวัสดุการศึกษาพ.ศ.2555
ข้อ4ในระเบียบนี้ “ค่าบำารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบำารุงท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็น

รายภาคการศึกษาได้แก่ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยค่าชุดวิชาและค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับ

บริการจากมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  “คา่วสัดกุารศกึษา”หมายความวา่เงนิท่ีนกัศกึษาจา่ยให้แกม่หาวทิยาลยัเป็นคา่เอกสารการสอนดวีดีีซีดเีสยีง
ซีดีมัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษาและเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ

ข้อ5 ให้กำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังต่อไปนี้  

   (1) ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษภาคการศึกษาละ500บาท
   (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า800บาท

  (3) ค่าชุดวิชาชุดวิชาละ300บาท
   (4) ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาละ700บาท
มหาวิทยาลยัอาจกำาหนดอัตราเรยีกเกบ็เงนิคา่วสัดกุารศกึษาประกอบชุดวชิาคา่วสัดกุารศกึษาเสรมิประสบการณ์

วิชาชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกจากท่ีกำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีสภามหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตาม(1)(2)(3)และ(4)ให้เรียกเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นไปยกเว้นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรอียู่กอ่นปีการศกึษา2556ให้เรยีกเกบ็คา่บำารงุมหาวิทยาลยัภาคการศกึษาปกติและภาคการศกึษา
พิเศษภาคการศึกษาละ300บาทแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา2558

ในกรณทีีน่กัศกึษาทีส่อบผา่นภาคปฏบิตัิแตส่อบไมผ่า่นภาคทฤษฎีนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนใหมไ่มต่อ้งชำาระ
คา่วสัดกุจิกรรมในการอบรมเสรมิประสบการณว์ชิาชีพหรอืฝกึปฏบัิตเิสรมิทักษะเวน้แตเ่ป็นชุดวชิาท่ีมีการปรบัปรงุเอกสาร
การสอนนกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนใหม่โดยตอ้งชำาระเงนิคา่ชุดวชิาคา่วสัดกุารศกึษาและคา่วสัดกุจิกรรมและตอ้งสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่

ข้อ6นกัศกึษาจะตอ้งชำาระเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษาและคา่วสัดกุารศกึษาตามท่ีกำาหนด
ไว้ในข้อ5ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ข้อ7ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งใดๆเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีท่ีต้องวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้ ให้นำาเสนอ

สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยตีความ

ประกาศณวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ.2558

    (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์
(รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตผุลในการออกประกาศใช้ระเบียบนี้เนือ่งจากระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
 และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ.2555 ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับ
 สภาพการณ์ในปัจจบัุนประกอบกบัเพ่ือให้นกัศกึษาซ่ึงสอบผา่นในภาคปฏบัิตแิลว้ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคปฏบัิตแิละไม่ตอ้งชำาระเงนิคา่วสัดุ
 ค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพและค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีกจึงจำาเป็นต้องออกระเบียบนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่9)

พ.ศ.2555

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเรือ่งการกำาหนดคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอาศัยอำานาจตามความในข้อ5และข้อ7ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
อธกิารบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิในการประชุมครัง้ท่ี11/2555เมือ่วนัท่ี20พฤศจกิายน
2555จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิก
(1)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่5)พ.ศ.2545
(2)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่6)พ.ศ.2551
(3)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่7)พ.ศ.2552
(4)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่8)พ.ศ.2555
ข้อ2 ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังนี้
(1)ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดละ150บาท
(2)ค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดวิชาละ200บาท
(3)ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ครั้งละ100บาท
(4)คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงทะเบียนประวติันกัศกึษาตลอดอายุการเป็นนกัศกึษาคนละ100บาทโดยชำาระ

ค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษาประกอบด้วยการเปลี่ยนที่อยู่การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อหรือชื่อหรือชื่อสกุล
การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก และการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา ยกเว้น
การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาATMของธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)

กรณีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา2552 และได้ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตลอดอายุการเป็นนกัศกึษาจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมในลกัษณะเหมาจา่ยในอัตราคนละ100บาทโดยอัตราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว
ให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา

(5)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)ภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับละ50บาท
(6)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการศึกษาฉบับละ50บาท
(7)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอนุปริญญาฉบับละ50บาท
(8)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษาอนุปริญญา(Transcript)ภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับละ

50บาท
(9)ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษฉบับละ50บาท
(10)ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษฉบับละ50บาท
(11)ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรฉบับละ50บาท
(12)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆฉบับละ50บาท
(13)ค่าธรรมเนียมการออกใบสัมฤทธิบัตรกรณีพิเศษฉบับละ50บาท
(14)ค่าธรรมเนียมคำาอธิบายชุดวิชารายวิชาฉบับละ50บาท
(15)ค่าธรรมเนียมการคัดสำาเนาเอกสารการศึกษาฉบับละ10บาท
(16)ค่าธรรมเนียมการรับรองสำาเนาถูกต้องฉบับละ10บาท
(17)ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญาคนละ200บาท
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(18) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาชุดวิชาละ200บาท
(19) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครั้งละ300บาท
(20) ค่าธรรมเนียมบัณฑิตคนละ800บาท

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไป

  ประกาศณวันที่3ธันวาคมพ.ศ.2555

 (ลงนาม)สมจินต์สันถวรักษ์

 (รองศาสตราจารย์ดร.สมจินต์สันถวรักษ์)

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้บัตรเครดิต

พ.ศ.2558

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งข้ึน
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา15(2)และ(8)แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชพ.ศ.2521ประกอบ
กบัขอ้5วรรคสองแหง่ระเบยีบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาและคา่วสัดกุารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีพ.ศ.2558สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี8/2558เม่ือวนัท่ี23กรกฎาคม2558จงึให้นกัศกึษาท่ีชำาระ
เงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาโดยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบ
ค่าดำาเนินการตามอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ2.2ของจำานวนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษา

 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

       
        ประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ.2558

 (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์

(รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการคืนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา

อาศัยอำานาจตามความในข้อ22และข้อ23แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยเงินรายได้และ
ทรัพย์สิน พ.ศ.2523 และข้อ3.11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย จึงประกาศกำาหนด
การพิจารณาคนืเงนิคา่บำารุงการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษาและคา่วัสดกุารศกึษาให้แกน่กัศกึษาหรอืผูเ้รยีนเม่ือมีการรอ้งขอไว้
ดังต่อไปนี้

1)มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2)มีการลงทะเบียนซ้ำาซ้อนอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3)เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
ในกรณท่ีีนกัศึกษาหรอืผูเ้รยีนสง่คนืวสัดกุารศกึษามาไม่ครบหรอืไม่อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้มหาวทิยาลยัจะไม่คนื

ค่าวัสดุการศึกษาให้หรือคืนให้บางส่วนแล้วแต่กรณีไป


       ประกาศณวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2527

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

  (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการ
การศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินพ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการเงนิและทรพัย์สนิในการประชมุครัง้ท่ี12/2553เม่ือวันท่ี23พฤศจกิายน2553จงึกำาหนดอัตราคา่สมัครเป็นนกัศกึษา
และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ(เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไน-
ดารุสซาลามมาเลเซียซาอุดีอาระเบียเมืองไต้หวันเมืองฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)ในลักษณะเหมาจ่ายไว้ดังนี้

ข้อ1 ให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชเรือ่งการกำาหนดคา่ลงทะเบียนเรยีนและคา่ธรรมเนยีม
การศึกษาสำาหรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศประกาศณ วันที่2 กรกฎาคม2547 และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554เป็นต้นไป
ข้อ3 ให้กำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนดังต่อไปนี้
(1)การสมัครเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาแรกกำาหนดอัตราค่าการสมัครและลงทะเบียนเรียนดังนี้
 ก. ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนจำานวน1ชุดวิชาจำานวนเงิน5,600บาท
 ข.ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนจำานวน2ชุดวิชาจำานวนเงิน6,600บาท
 ค.ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนจำานวน3ชุดวิชาจำานวนเงิน7,600บาท
(2)การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปกำาหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียนดังนี้
 ก.ค่าลงทะเบียนเรียนจำานวน1ชุดวิชาจำานวนเงิน5,000บาท
 ข.ค่าลงทะเบียนเรียนจำานวน2ชุดวิชาจำานวนเงิน6,000บาท
 ค.ค่าลงทะเบียนเรียนจำานวน3ชุดวิชาจำานวนเงิน7,000บาท
 ง. ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ี

นอกเหนือจากข้อก.-ค.ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(3)การลงทะเบียนสอบซ่อมกำาหนดอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้  
 ก. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต่อภาคการศึกษาจำานวนเงิน1,500บาท
 ข. คา่ลงทะเบียนสอบซ่อมชดุวชิาประสบการณ์วชิาชีพหรอืชุดวชิาฝกึปฏบัิติเสรมิทักษะมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติม

ที่นอกเหนือจากข้อก.ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ประกาศณวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ.2553

        (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

         (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องคุณสมบัติเงื่อนไขและวิธีการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน
การศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพ.ศ.2546ให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึนอาศยัอำานาจตามความในข้อ9และข้อ11
แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชว่าดว้ยกองทุนการศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพ.ศ.2546อธกิารบดี
ประกอบกบัมตคิณะกรรมการบรกิารกองทุนครัง้ท่ี1/2556เมือ่วันท่ี29สงิหาคม2556จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัย-
ธรรมาธริาชเร่ืองเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรบัทุนการศึกษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพ.ศ.2546และออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเงื่อนไขการให้ทุนและวิธีการขอรับทุนดังนี้
    (1)คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
    (ก)เปน็นกัศกึษามหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาชและกำาลังศกึษาอยู่ในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรี
     (ข) มีสัญชาติไทย
     (ค)เป็นผู้สอบไล่ผ่านชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย จำานวน2 ชุดวิชา ก่อนภาคการศึกษา

ที่ขอรับทุน
     (ง)ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
     (จ) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน200,000บาทต่อปี
    (ฉ)เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    (ช)เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด
   (2)เงื่อนไขการให้ทุน
    (ก) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ(1)และ

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    (ข) มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเป็นค่าบำารุงการศึกษา

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวัสดุการศึกษาปีการศึกษาละ8,000บาท(แปดพันบาทถ้วน)ต่อทุน
    (ค) ให้สำานักบริการการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและดำาเนินการเบิกจ่ายไปที่กองคลังมหาวิทยาลัย
   (3)วิธีการขอรับทุน
     (ก) นักศึกษาซ่ึงประสงค์ขอรับทุนให้ขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ท่ีฝ่ายแนะแนวการศึกษา

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชหรอืศนูย์วิทยพัฒนามสธ.หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ีwww.stou.ac.th-ปรญิญาตรี
-ทุนการศึกษา

    (ข)ต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมแนบสำาเนาหลักฐานดังนี้
     1)รูปถ่ายขาด1–2นิ้วจำานวน1รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือน
     2)สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
    3)สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนกรณีเป็นพระภิกษุให้ใช้ใบสุทธิ
     4)สำาเนาทะเบียนบ้าน
     5) หนังสือรับรองรายได้หรือฐานะครอบครัวพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัว

ข้าราชการของผู้รับรองรายได้หรือฐานะครอบครัว
 ผู้รับรองรายได้หรือฐานะครอบครัวจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำานาญงานขึ้นไป
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ข้อ2  กำาหนดยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา  พร้อมแนบหลักฐานจัดส่งที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการ
การศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชต.บางพูดอ.ปากเกรด็จ.นนทบุรี11120ระหวา่งวนัท่ี15กมุภาพันธ์-30มิถนุายน
ในแต่ละปีการศึกษา



 ทั้งนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

              ประกาศณวันที่30มกราคมพ.ศ.2557

                                                                 
          (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้คือโดยที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ
 สภาวการณ์ปัจจุบัน ทำาให้ทุนการศึกษาท่ีกำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับ
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546 ไม่มีความเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพ่ือให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามีความสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
 มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด

พ.ศ.2544

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการใช้ห้องสมุดให้เหมาะสมย่ิงขึน้
อาศัยอำานาจตามความในข้อ6แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการดำาเนินงานของสำานักบรรณสาร-
สนเทศพ.ศ.2529อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุดไว้ดังต่อไปนี้

หมวด1

ข้อความทั่วไป

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการใช้ห้องสมุดพ.ศ.2544”
ข้อ2 ให้ยกเลิก
2.1ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการให้บริการห้องสมุดพ.ศ.2540
2.2ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา-บริการพ.ศ.2541
ข้อ3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
บรรดาความในระเบียบประกาศหรือคำาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ห้องสมุด” หมายความว่า ส่วนบริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำานักบรรณสารสนเทศ

และศูนย์วิทยพัฒนาทุกแห่ง
“วัสดุสารสนเทศ” หมายความว่า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้บริการในห้องสมุด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“หนังสือสำารอง” หมายความว่า วัสดุสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีสาขาวิชาแจ้งให้

ห้องสมุดจัดเป็นหนังสือสำารองให้นักศึกษาอ่านภายในห้องสมุดหรือให้ยืมออกได้ในระยะเวลาที่กำาหนด
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและ

ประกาศนียบัตร
“บุคลากรประจำา”หมายความว่าอาจารย์ประจำาข้าราชการประจำาพนกังานมหาวทิยาลยัลกูจา้งประจำางบประมาณ

แผ่นดินและลูกจ้างประจำางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ
“บุคคลเกษียณอายุราชการ” หมายความว่า บุคลากรประจำาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีเกษียณอายุ

ราชการ
“ลูกจ้างชั่วคราว”หมายความว่าลูกจ้างชั่วคราวรายปีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและลูกจ้างชั่วคราวรายวันของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมวด2

เวลาทำาการของห้องสมุด

ข้อ5 เวลาทำาการของห้องสมุด โดยปกติให้ถือตามวันและเวลาทำาการของทางราชการ และวันเสาร์ที่ไม่เป็น
วันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อ6 ในวันที่มีกิจกรรมสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นที่ต้องใช้บริการห้องสมุด
จะเปิดให้บริการเพิ่มนอกเวลาทำาการรวมทั้งเปิดบริการในวันหยุดราชการตามความจำาเป็น

ข้อ7 หากมีเหตุจำาเป็น ผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำานวยการศูนย์วิทยพัฒนาแล้วแต่กรณี
มีอำานาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำาการหรือกำาหนดวันงดให้บริการได้ตามที่เห็นสมควร

หมวด3

สมาชิกภาพ

ข้อ8 สมาชิกห้องสมุดแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้
8.1สมาชิกสามัญได้แก่
(1)นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อายุการเป็นสมาชิกตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย
(2)บุคลากรประจำาอายุการเป็นสมาชิกคราวละ5ปียกเวน้พนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจา้งประจำางบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอายุการเป็นสมาชิกคราวละ1ปี
(3)อาจารย์พิเศษอายุการเป็นสมาชิกคราวละ1ปี
(4)บุคคลเกษียณอายุราชการอายุการเป็นสมาชิกคราวละ1ปี
(5)ลูกจ้างชั่วคราวรายปีและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอายุการเป็นสมาชิกคราวละ1ปี
8.2สมาชิกสมทบได้แก่
(1)ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(2)บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ9 การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
9.1นกัศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชให้ใช้บัตรประจำาตวันกัศกึษาเป็นบัตรแสดงตนในการเข้าใช้บรกิาร

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
9.2บุคลากรประจำาและบุคคลเกษียณอายุราชการยื่นความจำานงขอทำาบัตรสมาชิกพร้อมหลักฐานต่อไปนี้
(1)บัตรประจำาตัว
(2)รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำานวน2รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือน
9.3อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างช่ัวคราวรายปี และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ย่ืนความจำานงขอทำาบัตรสมาชิก

พร้อมหลักฐาน ตามข้อ 9.2 และคำารับรองในใบสมัครสมาชิกจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยระดับประธานสาขาวิชาผู้อำานวยการหรือเทียบเท่า

9.4ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน และบุคคลภายนอก ย่ืนความจำานงขอทำาบัตรสมาชิกพร้อมหลักฐานตามข้อ9.2
และชำาระค่าสมาชิกสมทบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด4

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและยืมวัสดุสารสนเทศ

ข้อ10 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดได้แก่
10.1สมาชิกห้องสมุด
10.2บุคคลภายนอกที่ชำาระค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดแบบรายวัน
10.3บุคคลหรือสถาบันอื่นที่ผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำานวยการศูนย์วิทยพัฒนาแล้วแต่กรณี

พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆตามความเหมาะสม
ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอนุญาตให้ใช้บริการอ่านภายในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนาได้ยกเว้น

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ11ผู้มีสิทธิยืมวัสดุสารสนเทศได้แก่
11.1สมาชิกสามัญ ยืมวัสดุสารสนเทศได้จากห้องสมุดสำานักบรรณสารสนเทศและห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา

ยกเว้นสมาชิกสามัญท่ีเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรให้ยืมวัสดุสารสนเทศได้จากห้องสมุด
ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ในกรณีที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นณที่ทำาการมหาวิทยาลัยสามารถ
ยืมวัสดุสารสนเทศจากห้องสมุดสำานักบรรณสารสนเทศได้

11.2หน่วยงานที่มีข้อตกลงร่วมกัน
11.3บุคคลหรอืสถาบันอ่ืนท่ีผู้อำานวยการสำานกับรรณสารสนเทศหรอืผู้อำานวยการศนูย์วทิยพัฒนาแลว้แต่กรณี

พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆตามความเหมาะสม

หมวด5

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด

ข้อ12ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
12.1แสดงบัตรสมาชิกห้องสมดุหรอืบัตรแสดงตนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัหรอืบัตรอนญุาตเขา้ใช้ห้องสมุด

รายวันทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุด
12.2เม่ือเข้าใช้ห้องสมุดต้องวางกระเป๋า สิ่งของอ่ืนๆ ยกเว้นของท่ีมีค่าไว้ท่ีบริเวณช้ันวางสิ่งของด้านนอก

ที่จัดไว้ให้
12.3เม่ือออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าท่ีตรวจหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศท่ีนำาออกมาด้วยโดยต้องยืม

ให้ถูกต้องตามระเบียบ
12.4การนำาหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบหรือการตัดฉีกหรือทำาลาย

ทรัพยากรห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำาลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำาจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยหรือตาม
กฎหมาย

12.5สำารวมกิริยามารยาทไม่พูดคุยเสียงดังและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
12.6ดแูลทรพัย์สนิและของมีคา่ของตนเองห้องสมุดไม่รบัผดิชอบตอ่กรณีสญูหายหรอืเสยีหายของทรพัย์สนินัน้
12.7ผู้ใช้ห้องสมุดตอ้งใช้บรกิารตา่งๆให้เสรจ็สิน้กอ่นเวลาปิดทำาการ15นาทีเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดได้สำารวจ

ความเรียบร้อยก่อนปิดบริการห้องสมุด
ข้อ13 ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการห้องสมุดและผู้ยืมวัสดุสารสนเทศ
13.1ผู้ยืมต้องดูแลรักษาสภาพวัสดุสารสนเทศให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานคุ้มค่า



202 คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13.2ผู้ยืมต้องตรวจสภาพวัสดุสารสนเทศก่อนยืมออกจากห้องสมุดและจะต้องรับผิดชอบต่อการชำารุดเสียหาย
หรือสูญหายของวัสดุสารสนเทศที่ยืมทุกกรณีนับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากห้องสมุดจนถึงเวลาส่งคืนห้องสมุด

13.3ผู้ยืมต้องส่งคืนวัสดุสารสนเทศตามกำาหนดส่ง ผู้ท่ีมีช่ือในบัญชีค้างส่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยืมวัสดุ
สารสนเทศเพิ่มจนกว่าจะได้ส่งคืนวัสดุสารสนเทศที่ค้างส่งให้เรียบร้อย

ข้อ14ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ได้แก่ ข้อกำาหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ และการกำาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ15ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศท่ีออกโดยความแห่งระเบียบนี้ หากฝ่าฝืนห้องสมุด
มีอำานาจจะพิจารณาดำาเนินการได้ตามควรแก่กรณีดังนี้

15.1ตักเตือน
15.2ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด
15.3ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด
15.4เพิกถอนการเป็นสมาชิกห้องสมุด
15.5กรณีที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอาจเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษทางวินัย
15.6กรณีท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาถัดไปหรืองดออกใบรับรองการสำาเร็จการศึกษาให้
15.7กรณีท่ีเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกอาจขอให้สถาบันหรือ

หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษ
15.8ผู้ทำาลายหรือผู้ลักทรัพย์สินของห้องสมุดจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ16ให้อธิการบดีมีอำานาจในการออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

ในกรณีต้องตีความตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการประจำาสำานักบรรณสารสนเทศวินิจฉัยชี้ขาด

บทเฉพาะกาล

ข้อ17ให้บัตรสมาชิกที่ออกตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ2แห่งระเบียบนี้มีอายุใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ตามท่ีกำาหนดไว้ตามระเบียบดังกล่าว ท้ังนี้ผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำานวยการศูนย์วิทยพัฒนาหรือ
เจ้าหน้าที่บริการห้องสมุดแล้วแต่กรณีอาจเรียกผู้ถือบัตรสมาชิกมาทำาบัตรใหม่ได้

ข้อ18ให้ผู้ที่ชำาระค่าปรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆแก่ห้องสมุดอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ยังคงต้องชำาระ
เงินดังกล่าวตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ2แห่งระเบียบนี้จนกว่าจะชำาระแล้วเสร็จ

ข้อ19ให้ประกาศข้อกำาหนดและวิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการใช้
ห้องสมุดพ.ศ.2540และระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการใช้ห้องสมุดศนูย์วทิยพัฒนาบรกิารพ.ศ.2541
ยังคงมีผลใช้บังคบัตอ่ไปเท่าท่ีไม่ขัดแย้งกบัระเบียบนี้จนกว่าจะมีประกาศข้อกำาหนดและวิธีปฏบัิติใหม่ท่ีออกมาใช้บังคบัแทน

        ประกาศณวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2544

         (ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

         (รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

พ.ศ.2530

โดยท่ีเป็นการสมควรกำาหนดระเบียบเกีย่วกบัการให้บรกิารศนูย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกจิมุมมสธ.อาศยัอำานาจ
ตามความในข้อ6แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการดำาเนนิงานของสำานกับรรณสารสนเทศพ.ศ.2529
อธิการบดีจึงวางระเบียบว่าด้วยการให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการให้บริการศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุมมสธ.พ.ศ.2530”

ข้อ2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกประกาศระเบียบหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4 ในระเบียบนี้
“ศนูย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกจิมุมมสธ.”หมายถงึหนว่ยบรกิารห้องสมุดของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดและห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเรียกโดยย่อว่า“มุมมสธ.”
“นักศึกษา”หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ผู้เรียน”หมายถึงผู้เรียนในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ข้าราชการประจำา”หมายถึงคณาจารย์ประจำาและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาจารย์พิเศษ”หมายถงึอาจารย์ผูท้รงคณุวุฒิและผู้เช่ียวชาญท่ีมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชแตง่ตัง้เป็นอาจารย์

พิเศษ
“สื่อการศึกษา”หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งได้แก่สิ่งตีพิมพ์ในรูปของหนังสือวารสารจุลสารเอกสารหนังสือพิมพ์

หรือสิ่งตีพิมพ์ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และสื่อโสตทัศน์ ซ่ึงได้แก่ สื่อท่ีเสนอด้วยภาพหรือเสียงหรือท้ังภาพและเสียง
เช่นภาพทัศน์ภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นๆที่สำานักบรรณสารสนเทศกำาหนดให้เป็นสื่อโสตทัศน์และจัดไว้ให้บริการ

ข้อ5 มุมมสธ.เปิดให้บริการตามวันและเวลาทำาการของห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่ง
ข้อ6 ผู้มีสทิธิใช้บรกิารมุมมสธ.ไดแ้ก่นกัศกึษาผู้เรยีนข้าราชการประจำาอาจารย์พิเศษและประชาชนผู้สนใจ

ทั่วไป
ผู้ใช้บริการมุมมสธ.จะต้องทำาตนเป็นสุภาพชนไม่รบกวนผู้ใช้บริการอื่นๆและปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด

ประชาชนแห่งนั้นๆ
ข้อ7 ผู้มีสิทธิยืมสื่อการศึกษาได้แก่นักศึกษาผู้เรียนข้าราชการประจำาและอาจารย์พิเศษ
ข้อ8 สื่อการศึกษาที่จัดไว้ให้บริการ
8.1เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8.2หนังสืออ้างอิง
8.3หนังสืออ่านประกอบ
8.4นวนิยายเรื่องสั้นและหนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน
8.5หลักสูตรและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
8.6จุลสารวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
8.7เทปเสียงประจำาชุดวิชา
8.8เทปเสียงประกอบชุดวิชา
8.9เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง
8.10 เทปเสียงสอนเสริม
8.11 เทปบันทึกเสียงอื่นๆเช่นเทปเสียงแนะแนวการศึกษา
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ข้อ9 ประเภทของสื่อการศึกษาและกำาหนดเวลาที่ให้ยืมออกนอกมุมมสธ.
9.1สือ่การศกึษาเกอืบทุกประเภทให้ยมืออกได้ยกเวน้หนงัสอือา้งองิและหลกัสตูรมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

ฉบับล่าสุด
9.2สื่อสิ่งพิมพ์อนุญาตให้ยืมออกได้ครั้งละไม่เกิน4เล่มกำาหนดเวลายืมครั้งละไม่เกิน7วัน
9.3เทปบันทึกเสียงอนุญาตให้ยืมออกได้ครั้งละไม่เกิน5ตลับกำาหนดเวลายืมครั้งละไม่เกิน7วัน
ข้อ10หลักฐานการขอยืมสื่อการศึกษาออกนอกมุมมสธ.
10.1นกัศกึษาและผู้เรยีนท่ีประสงค์จะขอยืมสือ่การศึกษาออกนอกมุมมสธ.จะตอ้งแสดงหลกัฐานบัตรประจำาตัว

นักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนสำาหรับภาคการศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับหลักฐานการลงทะเบียนสำาหรับ
ภาคการศึกษาปัจจุบันอนุโลมให้ใช้หลักฐานการลงทะเบียนของภาคการศึกษาล่าสุด

10.2ข้าราชการประจำาและอาจารย์พิเศษท่ีประสงค์จะขอยืมสื่อการศึกษาออกนอก มุม มสธ. จะต้องแสดง
หลักฐานบัตรประจำาตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ11 ผู้ยืมจะต้องตรวจดูสภาพสื่อการศึกษาก่อนท่ีจะยืมออกนอก มุม มสธ. และจะต้องรับผิดชอบ
ในการชำารุดเสียหายหรือสูญหายของสื่อการศึกษาที่ยืมทุกกรณีนับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ข้อ12ผู้ยืมท่ีไม่คนืสือ่การศกึษาตามกำาหนดสง่หรอืทำาสือ่การศกึษาชำารดุสญูหายจะตอ้งชำาระคา่ปรบัหรอืชดใช้
ค่าเสียหายตามที่กำาหนดในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ13ในกรณีท่ีผู้ยืมไม่สง่สือ่การศกึษาคนืภายในกำาหนดเกนิกวา่7วนัให้ผูร้บัผดิชอบมุมมสธ.มีหนงัสอืทวงถาม
และถ้าผู้ยืมยังไม่นำาสื่อการศึกษาส่งคืนอีกหลังจากทวงถามไม่น้อยกว่า2ครั้งให้รายงานสำานักบรรณสารสนเทศทันที

ข้อ14ผู้ยืมท่ีไม่คนืสือ่การศึกษาไม่ชำาระคา่ปรบัหรอืไม่ชดใช้คา่เสยีหายหัวหนา้ศนูย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกิจ
มุมมสธ.มีอำานาจดำาเนินการตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้

14.1ประกาศให้ทราบพฤติการณ์แห่งการกระทำาผิด
14.2ตัดสิทธิการใช้บริการมุมมสธ.
14.3เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษทางวินัย ในกรณีท่ีผู้นั้นเป็นนักศึกษา ผู้เรียน หรือบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14.4ขอให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่ผู้นั้นเป็นนักศึกษาของ

สถาบันการศึกษาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
14.5ดำาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ15ให้ผู้อำานวยการสำานกับรรณสารสนเทศเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้และมีอำานาจออกประกาศหรอืคำาสัง่

เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ในกรณีที่ต้องตีความตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการประจำาสำานักบรรณสารสนเทศวินิจฉัยชี้ขาด

        ประกาศณวันที่9มีนาคมพ.ศ.2530

         (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

      (นายวิจิตรศรีสอ้าน)

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ว่าด้วยการให้บริการสำาเนารายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

และสื่อโสตทัศน์พ.ศ.2525

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
สภามหาวทิยาลยัจึงกำาหนดระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการให้บรกิารสำาเนารายการวทิยุกระจายเสยีง
วิทยุโทรทัศน์และสื่อโสตทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้บริการสำาเนารายการวิทยุ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อโสตทัศน์พ.ศ.2525”

ข้อ2ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“รายการวิทยุกระจายเสียง” หมายถึง รายการสอนหรือรายการเพ่ือการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยผลิตขึ้น หรือท่ี

มหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
“รายการวทิยุโทรทัศน”์หมายถงึรายการสอนหรอืรายการเพ่ือการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัผลติข้ึนหรอืท่ีมหาวิทยาลยั

มีลิขสิทธิ์เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
“สื่อโสตทัศน์” หมายถึง สื่อท่ีเสนอด้วยภาพหรือเสียงหรือท้ังภาพและเสียงท่ีมิใช่เพ่ือออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ได้แก่เทปเสียงภาพยนตร์สไลด์แผ่นโปร่งใสและวัสดุการศึกษาในรูปแบบอื่น
“ผู้ขอรับบริการ”หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสำาเนารายการวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์และสื่อโสตทัศน์
ข้อ4มหาวิทยาลัยให้บริการสำาเนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้
(1)ผู้ขอรับบริการต้องนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
(2)ผู้ขอรับบริการต้องยอมรับและประกาศให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
(3)ผู้ขอรับบริการไม่มีสิทธิทำาสำาเนาต่อไม่ว่าในกรณีใดๆ
(4)ผู้ขอรบับรกิารไม่มีสทิธินำารายการวิทยุกระจายเสยีงวทิยุโทรทัศน์และสือ่โสตทัศน์ไปใช้ทางการคา้หรอืยนิยอม

ให้ผู้อื่นกระทำาเช่นนั้น
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิดำาเนินการตามกฎหมายในเมื่อผู้ขอรับบริการกระทำาผิดเงื่อนไขดังกล่าว
ข้อ5 อัตราค่าธรรมเนียมการบริการสำาเนาตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้กำาหนดด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเงิน
เมื่อได้กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมประการใดแล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ6ในกรณีท่ีผู้ขอรับบริการเป็นบุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้เคยทำาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยหรือบุคคล

หรือหน่วยงานท่ีอธิการบดีเห็นสมควร อธิการบดีมีอำานาจอนุมัติการให้บริการสำาเนาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก็ได้
แต่ผู้ขอรับบริการต้องจัดหาวัสดุมาเอง

ข้อ7ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการขอใช้บริการสำาเนา
ข้อ8หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอบริการสำาเนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อโสตทัศน์

ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำาหนด
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ข้อ9ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

         ประกาศณวันที่10กันยายนพ.ศ.2525

         (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

         (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องข้อกำาหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2557

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเรือ่งข้อกำาหนดในการยมืวสัดสุารสนเทศ
ห้องสมุดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงวันที่15สิงหาคม2548เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ16แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2544 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ข้อกำาหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2548และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ1ประเภทจำานวนและระยะเวลาการยืมวัสดุสารสนเทศ

ประเภท	จำานวน	และระยะเวลาการยืม

ผู้มีสิทธิยืม
หนังสือทั่วไป

ชุดวิชา
สิ่งพิมพ์	มสธ.

หนังสือ
สำารอง วิทยานิพนธ์

นวนิยาย/
เรื่องสั้น/

หนังสือเยาวชน

วารสาร
บันเทิง

ซีดี

เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน แผ่น วัน

(1)นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 และประกาศนียบัตร
-ยืมจากศูนย์วิทยพัฒนา
- ยืมจากสำานักบรรณสารสนเทศ
  เฉพาะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่
  มหาวิทยาลัยกำาหนด

5
5

14
1

-
-

-
-

-
-

-
-

2
-

7
-

-
-

-
-

5
-

3
-

(2)นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท 10 14 2 7 2 7 - - - - 5 3

(3)นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก 15 14 5 7 5 7 - - - - 5 3

(4)อาจารย์ประจำาและพนักงาน
 มหาวิทยาลัยตำาแหน่งอาจารย์

20 30 2 7 2 7 6 7 5 7 5 3

(5)ข้าราชการประจำาและพนักงาน
 มหาวิทยาลัยตำาแหน่งอื่นๆ

15 30 - - 2 7 6 7 5 7 5 3

(6)อาจารย์พิเศษ 15 30 2 7 2 7 6 7 5 7 5 3

(7)บุคคลเกษียณอายุราชการ 10 14 - - - - 6 7 5 7 5 3

(8)ลูกจ้างประจำา 10 30 - - 2 7 6 7 5 7 5 3

(9)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 14 - - - - 4 7 3 7 5 3

(10)สถาบันที่มีข้อตกลงร่วมกัน 20/
สถาบัน
3คน
(รวม
วิทยา
นิพนธ์)

14 - - 1 7 - - - - - -

(11)สมาชิกสมทบ(ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.) 3 7 (ยืมได้เฉพาะชุดวิชาและสิ่งพิมพ์มสธ.)
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ข้อ2 วสัดสุารสนเทศท่ีครบกำาหนดเวลายืมตามข้อ1ยกเวน้หนงัสอืสำารองถา้ผู้ยืมตามข้อ1(1)ถงึ1(8)ประสงค์
จะยมืตอ่ไปอีกและไม่มีผู้ใดจองไว้ห้องสมุดอาจอนญุาตให้ยืมต่อไดอี้ก3ครัง้โดยไมต้่องนำาวสัดสุารสนเทศท่ียืมมาแสดงกรณี
ต้องการยืมเกิน3ครั้งต้องนำาวัสดุสารสนเทศที่ยืมนั้นมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

ข้อ3ในกรณท่ีีห้องสมุดมีความจำาเป็นตอ้งใช้วสัดสุารสนเทศนัน้โดยเรง่ดว่นห้องสมุดมสีทิธท่ีิจะเรยีกให้ผูยื้มคนืวสัดุ
สารสนเทศก่อนครบกำาหนดการยืมได้

ข้อ4ประเภทของวัสดุสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก
(1)หนังสืออ้างอิงและหนังสือหายาก
(2) เอกสารการสอนชุดวชิาวทิยานพินธ์สิง่พิมพ์ของมหาวทิยาลยัและสิง่พิมพ์อ่ืนๆฉบับท่ีระบุให้ใช้ภายในห้องสมดุ
(3)วารสารฉบับปัจจุบันวารสารวิชาการวารสารเย็บเล่มและหนังสือพิมพ์
(4)หนังสือรับรองที่มีฉบับเดียวในห้องสมุด
(5)ต้นฉบับสื่อโสตทัศน์และสื่อโสตทัศน์บางประเภทที่มิได้ระบุไว้ในข้อ1
(6)เอกสารจดหมายเหตุ
ข้อ5ผูยื้มท่ีไม่คืนวสัดุสารสนเทศตามกำาหนดสง่หรอืทำาวสัดสุารสนเทศชำารดุเสยีหายหรอืสญูหายจะตอ้งชำาระ

ค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยตามกำาหนด
ข้อ6ผูยื้มท่ีไมค่นืวสัดสุารสนเทศตามกำาหนดสง่และหรอืไมช่ำาระค่าปรบัซ่ึงห้องสมุดไดท้วงถามแลว้แตผู่ย้มืกยั็ง

ไม่ไดด้ำาเนนิการให้ผูอ้ำานวยการบรรณสารสนเทศหรอืผูอ้ำานวยการศนูย์วทิยพัฒนามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชแลว้แตก่รณี
นำาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศณวันที่12มิถุนายนพ.ศ.2557

                                             (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ข้อกำาหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ลงวันที่15สิงหาคม2548ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีสื่อบางชนิดไม่ได้ให้บริการสืบค้นแก่นักศึกษาแล้วประกอบกับระยะเวลาการ

 ยืมวัสดุสารสนเทศบางรายการมีความไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจำาเเป็นต้องปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับ

 สภาวการณ์ในปัจจุบัน
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2557

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันท่ี15 สิงหาคม2548 ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนอาศัย
อำานาจตามความในข้อ13(5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2554
และข้อ16แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการใช้ห้องสมุดพ.ศ.2544อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่2/2557เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2557
จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงวันที่15สิงหาคม2548และออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้แทน

ข้อ1ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด
(1)สมาชกิสามัญท่ีเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัให้ใชบั้ตรประจำาตวันกัศกึษาเป็นบัตรแสดงตนในการใช้บรกิาร

ห้องสมุดโดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด
(2)สมาชิกสามญัซ่ึงทำาบัตรสมาชิกห้องสมุดครัง้แรกไมต้่องชำาระคา่ธรรมเนยีมหากทำาบัตรสมาชิกชำารดุสญูหาย

และขอทำาบัตรใหม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมครั้งละ50บาท
(3)สมาชิกสมทบ
  (ก)สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดสำานักบรรณสารสนเทศต้องชำาระค่าธรรมเนียมปีละ500บาทและมีสิทธิ

ใช้บริการเฉพาะการค้นคว้าภายในห้องสมุด
  (ข)สมัครเป็นสมาชิกห้องสมดุศนูย์วทิยพัฒนามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชต้องชำาระคา่ธรรมเนยีมปีละ

200 บาทหากประสงค์จะยืมวัสดุสารสนเทศของศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต้องชำาระค่าประกัน
ความเสียหายจำานวน500บาทซึ่งค่าประกันความเสียหายนี้จะคืนให้เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกหากไม่มีความเสียหาย
ใดๆเกดิขึน้โดยตดิตอ่ขอรบัคนืไดภ้ายในเวลาหนึง่ปีนบัจากวนัหมดอายุการเป็นสมาชิกหากพ้นกำาหนดระยะเวลาดงักลา่ว
ให้ตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กรณีทำาบัตรสมาชิกชำารุดสูญหายและขอทำาบัตรใหม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมครั้งละ50บาท
ข้อ2ค่าบำารุงห้องสมุดแบบรายวันสำาหรับบุคคลภายนอกท่ีใช้บริการห้องสมุดสำานักบรรณสารสนเทศมีอัตรา

ดังนี้
(1)นักเรียนในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร วันละ10บาท
(2)นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร วันละ20บาท
(3)บุคคลทั่วไป วันละ30บาท
 ยกเว้นพระภิกษุสามเณรนักบวชไม่ต้องชำาระค่าบำารุงห้องสมุดแบบรายวัน
ข้อ3  อัตราค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตสำาหรับบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องชำาระค่าใช้บริการชั่วโมงละ20บาท
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ข้อ4อัตราค่าบริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลหรือค่าพิมพ์ผลการสืบค้นเป็นดังนี้

ประเภทผู้ใช้บริการ
ค่าบริการสืบค้น	
สารสนเทศ	
บาท/เรื่อง

ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น
กระดาษจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์

บาท/แผ่น

สมาชิกสามัญ 20/1
ข้อความ3/1

มีภาพประกอบขาวดำา5/1

สมาชิกสมทบและบุคคลภายนอกที่ชำาระ

ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดรายวัน

50/1 ข้อความ5/1

มีภาพประกอบขาวดำา7/1

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงร่วมกัน 50/1
ข้อความ5/1

มีภาพประกอบขาวดำา10/1

ข้อ5อัตราค่าปรับกรณีผู้ยืมไม่คืนวัสดุสารสนเทศภายในกำาหนดเป็นดังนี้

ประเภทวัสดุสารสนเทศ
ค่าปรับ

เล่ม	แผ่น	ตลับ	ชิ้น/วัน

(1)หนังสือทั่วไปชุดวิชาสิ่งพิมพ์นวนิยายเรื่องสั้นหนังสือเยาวชนวารสารบันเทิง 2บาท

(2)วิทยานิพนธ์ 5บาท

(3)หนังสือสำารอง 5บาท

(4)สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกทั้งภาพหรือเสียงและสื่อแม่เหล็กและ

 สื่อออปติกส์ที่บันทึกเสียง

3บาท

ข้อ6ในกรณท่ีีวสัดสุารสนเทศท่ียมืหรอืใช้บรกิารภายในห้องสมุดชำารดุเสยีหายหรอืสญูหายผูยื้มตอ้งรบัผดิชอบ
ซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทนหรือชดใช้เป็นจำานวนเงินสองเท่าของราคาวัสดุสารสนเทศนั้นหรือชดใช้ตามจำานวนเงินที่
ห้องสมุดไดจ้า่ยไปเพ่ือการนัน้แลว้แตก่รณีพรอ้มท้ังชำาระคา่ใช้จา่ยในการดำาเนนิการจดัเตรยีมวสัดุสารสนเทศตามกระบวน
การงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ50บาท

กรณเีป็นสือ่แม่เหลก็และสือ่ออปตกิสท่ี์บันทึกท้ังภาพหรอืเสยีงและสือ่แม่เหลก็และสือ่ออปตกิสท่ี์บันทึกเสยีงท่ียืม
หรือใช้บริการภายในห้องสมุดสูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ผู้ยืมจะต้องดำาเนินการดังนี้

(1)กรณท่ีีเป็นสือ่ตน้ฉบับผูย้มืตอ้งจดัหาสือ่แม่เหลก็และสือ่ออปตกิสท่ี์มีชือ่เสยีงและผู้ผลติเดยีวกนักบัท่ีสญูหายมา
ชดใช้หากไม่สามารถจัดหาท่ีมีช่ือเรือ่งและผู้ผลติเดยีวกนัได้จะตอ้งชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิ2เท่าของราคาท่ีสญูหายพรอ้มท้ัง
ชำาระค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตามกระบวนการงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ50บาท

(2)กรณท่ีีเป็นสือ่ฉบับสำาเนาผู้ยมืตอ้งชำาระคา่ใช้จา่ยซ่ึงได้รวมคา่วสัดุคา่สำาเนาคา่แถบสญัญาณแม่เหลก็และ
ค่าดำาเนินการห้องสมุดคือวีซีดีซีดีหรือดีวีดีค่าใช้จ่าย150บาทต่อ1แผ่น

(3)กรณีท่ีสื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์รายการนั้นมีหนังสือประกอบ ผู้ยืมต้องชดใช้สำาหรับตัวสื่อแม่เหล็กหรือ
สื่อออปติกส์ท่ีเป็นสื่อต้นฉบับหรือสื่อสำาเนาตามแต่กรณี ส่วนหนังสือประกอบ ผู้ยืมต้องจัดหาหนังสือรายการนั้นทดแทน
หรือชดใช้เป็นจำานวนเงิน2เท่าของราคาหนังสือพร้อมทั้งชำาระค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตาม
กระบวนการงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ50บาท
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ข้อ7ในกรณีท่ีมีปัญหาในการประเมินราคาวัสดุสารสนเทศท่ีชำารุดเสียหายหรือสูญหาย ให้ผู้อำานวยการสำานัก
บรรณสารสนเทศหรือผู้อำานวยการศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วแต่กรณี เป็นผู้ประเมินราคาหรือ
กำาหนดค่าเสียหายตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 
ประกาศณวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ.2557

(ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเรื่องการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัย

 ธรรมาธิราชลงวันที่15สิงหาคม2548ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีสื่อบางชนิดไม่ได้ให้บริการสืบค้นแก่นักศึกษาแล้วทำาให้ไม่

 เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องกำาหนดค่าปรับและค่าเสียหายเนื่องในการใช้บริการ

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจ มุม มสธ. พ.ศ.2530 ข้อ12 อาศัยอำานาจตามความในข้อ4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย เงินรายได้และทรัพย์สินพ.ศ.2523อธิการบดีจึงกำาหนดค่าปรับและค่าเสียหายเนื่องในการใช้บริการศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.ไว้ดังนี้

ข้อ1 การยืมสื่อการศึกษาถ้าผู้ยืมไม่ส่งคืนสื่อการศึกษาภายในกำาหนดต้องชำาระค่าปรับให้แก่มุมมสธ.ดังนี้
1.1สื่อสิ่งพิมพ์เล่มหรือฉบับละ1บาทต่อวัน
1.2สื่อโสตทัศน์หน่วยหรือชิ้นละ3บาทต่อวัน
ข้อ2 การนบัจำานวนวันเพ่ือคำานวณคา่ปรบัให้เริม่นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัครบกำาหนดสง่ถา้วนัครบกำาหนดสง่ตรง

กบัวนัหยุดทำาการของมุมมสธ.ให้เริม่นบัตัง้แต่วันท่ีเริม่เปิดทำาการวนัแรกและให้นบัตอ่ไปโดยไม่เวน้วนัหยุดทำาการจนถงึ
วันที่ผู้ยืมนำาสื่อการศึกษามาส่งคืน

ข้อ3 เงินค่าปรับที่ได้รับตามข้อ1ให้มุมมสธ.ออกใบเสร็จรับเงินและนำาสมทบเป็นเงินบำารุงมุมมสธ.นั้น
และรายงานสำานักบรรณสารสนเทศทราบเป็นประจำาทุกเดือน

ข้อ4 ถา้สือ่การศกึษาท่ียมืชำารดุเสยีหายในภายหลงัและอยู่ในวสิยัซ่อมแซมได้ผู้ยืมต้องชดใชค้า่เสยีหายเพ่ือ
การซ่อมแซมตามจำานวนเงินที่มุมมสธ.ได้จ่ายไปเพื่อการนั้น

ข้อ5 ถา้สือ่การศกึษาท่ียืมสญูหายหรอืเสยีหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ผู้ยืมตอ้งจดัหาสือ่การศกึษาเรือ่งและผู้แตง่
เดียวกันกับสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหายมาชดใช้พร้อมทั้งชำาระค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดอีก
หน่วยละ30บาท

หากไม่สามารถจดัหาสือ่การศกึษามาทดแทนได้ผู้ยืมตอ้งชดใช้คา่เสยีหายให้สำานกับรรณสารสนเทศมหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเงินจำานวน2เท่าของราคาสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหาย

ในกรณีท่ีไม่ทราบราคาของสือ่การศึกษาท่ีสญูหายให้ผู้อำานวยการสำานกับรรณสารสนเทศหรอืหัวหนา้ศูนย์บรกิาร
การศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.เป็นผู้ประเมินราคาสื่อการศึกษานั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ6 เงินค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดหน่วยละไม่เกิน30 บาท ท่ีได้รับตามข้อ5 หาก
มุม มสธ. ดำาเนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดกับสื่อการศึกษาท่ีสูญหายหรือเสียหาย ให้ มุม มสธ.ออกใบสำาคัญรับเงิน
และนำาสมทบเป็นเงินบำารุงมุมมสธ.นั้นและรายงานสำานักบรรณสารสนเทศทราบเป็นประจำาทุกเดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพ.ศ.2530

 ประกาศณวันที่9เมษายนพ.ศ.2530

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (นายวิจิตรศรีสอ้าน)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการจัดตั้งชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพ่ือให้การจดัตัง้และการดำาเนนิงานของชมรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชในจงัหวัดตา่งๆเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีเอกภาพ สามารถอำานวยประโยชน์ท้ังทางด้านส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการวิชาชีพ ตลอดจน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยเห็นควร
ให้มีการปรบัปรงุแนวทางการจดัตัง้และการดำาเนนิงานของชมรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชให้เหมาะสมย่ิงข้ึน
จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชเรือ่งการจดัตัง้ชมรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชลงวันท่ี
15พฤษภาคมพ.ศ.2524และกำาหนดแนวทางการจดัตัง้และการดำาเนนิงานของชมรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
ขึ้นใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ชมรม”หมายความว่าชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ2 การจดัตัง้ชมรมนกัศกึษาเป็นการจดัตัง้องคก์รท่ีมุ่งดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือสง่เสรมิการศกึษาสนบัสนนุกจิการ

ของมหาวทิยาลยัไม่มีวัตถปุระสงค์ในทางการเมืองและตอ้งไม่ขัดตอ่กฎหมายของบ้านเมืองและศลีธรรมอนัดีของประชาชน
โดยต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
2.2เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษาหรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.3ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
2.4ให้บริการให้ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน
ข้อ3 การตั้งช่ือชมรมให้ใช้ช่ือว่า “ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” แล้วต่อท้ายด้วย

ช่ือจงัหวัดท่ีชมรมนกัศกึษาตัง้อยู่และในแตล่ะจงัหวดัให้มีการจดัตัง้ชมรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชได้เพียง
ชมรมเดียว

ข้อ4 สมาชิกของชมรมจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสมัครเป็น
สมาชิกของชมรมจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเม่ือสมาชิกคนใดพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากการ
เป็นสมาชิกของชมรมให้ถือว่าบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกและ/หรือกรรมการของชมรม

ข้อ5 การดำาเนนิงานของชมรมให้ดำาเนนิการในรปูของคณะกรรมการชมรมโดยสมาชิกชมรมอาจเลอืกสมาชิก
ชมรมกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมอันอาจประกอบด้วยประธานรองประธานเลขานุการนายทะเบียน
เหรญัญิกและกรรมการอ่ืนๆตามความเหมาะสมสว่นวิธีการเลอืกตัง้คณะกรรมการชมรมให้เป็นไปตามระเบียบการดำาเนนิงาน
ของแต่ละชมรม

ระเบียบการดำาเนินงานของแต่ละชมรมจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมสถานที่ตั้งของ
ชมรมสมาชิกภาพของสมาชิกชมรม วาระการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารชมรม วิธีการดำาเนินงานการเงินการประชุม
สมาชิกและเรื่องอื่นๆที่จำาเป็นโดยคณะกรรมการชมรมจะต้องแจ้งระเบียบการดังกล่าวที่มีการจัดทำาขึ้นหรือที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทุกครั้งต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ6 การดำาเนินกิจกรรมของชมรมจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ2 และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของ
บ้านเมอืงและศลีธรรมอันดีของประชาชนท้ังนี้อาจเป็นกจิกรรมท่ีจดัขึน้ระหวา่งสมาชิกของชมรมกจิกรรมระหวา่งชมรมของ
จังหวัดอื่นหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการร่วมกับชุมชน

ข้อ7 การบริหารจัดการเรื่องการเงินของชมรม ชมรมอาจมีรายได้จากค่าบำารุงหรือเงินอุดหนุนท่ีเรียกเก็บ
จากสมาชิกตามความเหมาะสม หรือจากการจัดกิจกรรมหารายได้ โดยมหาวิทยาลัยอาจให้การสนับสนุนด้านการเงิน
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แก่ชมรมสำาหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการตามที่เห็นสมควรเป็นคราวๆไปทั้งนี้ชมรมจะต้องไม่ทำาการเรี่ยไรเงินสิ่งของ
หรือหาประโยชน์อ่ืนใดในทางท่ีไม่เหมาะสมจากสมาชิกและบุคคลภายนอกอย่างไม่สมควรโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย

ข้อ8 คณะกรรมการชมรมมีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินงานของชมรมให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจำา
ทุกภาคการศึกษาตามระยะเวลาและแบบฟอร์มการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ9 การจดัตัง้ชมรมกระทำาได้โดยให้กลุม่นกัศกึษาท่ีรเิริม่จดัตัง้ชมรมสง่วตัถปุระสงค์ระเบียบการดำาเนนิงาน
พร้อมท้ังรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกของชมรมให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและออกหนังสือรับรองการจัดตั้งเสียก่อน
จึงจะถือว่าเป็นชมรมที่ถูกต้องและสามารถดำาเนินการได้

ข้อ10การขอยุบเลิกชมรมให้ประธานชมรมแจ้งเหตุผลและวันที่ทำาการขอยุบเลิกให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยไม่ชักช้า

กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการชมรมได้ดำาเนินงานผิดพลาด เสียหาย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ช่ือเสยีงอย่างรา้ยแรงตอ่สมาชิกหรอืตอ่มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัอาจแจง้ให้คณะกรรมการชมรมแกไ้ขปรบัปรงุตามท่ีเห็น
สมควรหรืออาจประกาศยุบเลิกชมรมนั้นเสียก็ได้และหากมีการจัดตั้งชมรมขึ้นใหม่แทนชมรมที่ยุบเลิกให้ดำาเนินการ
ตามข้อ9

ข้อ11มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ประจำาชมรม เพ่ือทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษาแนะนำาการดำาเนินกิจกรรมของ
ชมรม

ข้อ12มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสัมมนาผู้บริหารชมรมปีละ1ครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกเพื่อรับทราบ
นโยบายและแนวทางการบริหารชมรม เพ่ือให้ชมรมบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้แต่ละชมรมส่งผู้เข้าร่วม
สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ13การดำาเนนิงานของชมรมอยู่ภายใต้การกำากบัดูแลของสำานกับรกิารการศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

        ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2540

   
         (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

        (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการใช้ที่ทำาการของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษา

โดยท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่ีใช้ระบบการศึกษาทางไกลและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 กำาหนดให้จัดการสอนโดยอาศัยสื่อต่างๆ โดยไม่มีช้ันเรียนเป็นของตนเอง
เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของระบบการศึกษาดังกล่าวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงกำาหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมนักศึกษาท่ีชมรมนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาจัดข้ึน ให้จัดในท้องถิ่นอันเป็นภูมิลำาเนาของนักศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ่าย

2.การขอใช้ที่ทำาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษาจะกระทำาได้ใน2กรณีคือ
2.1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้จัดกิจกรรมและกำาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
2.2นักศึกษาจัดกิจกรรมเย่ียมชมกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการพบปะกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ

มหาวิทยาลัยในโอกาสอันควรและมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะอำานวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
    
        ประกาศณวันที่2มกราคมพ.ศ.2529

         (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

         (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการพิมพ์จำาหน่ายเอกสารและวัสดุการศึกษาของเอกชน

ด้วยได้มีกลุ่มบุคคลและหน่วยงานหลายหน่วย ได้โฆษณาเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ซ้ือเอกสารและวัสดุการศึกษาในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดบริการแก่นักศึกษา การกระทำา
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้าท่ีมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุน เนื่องจากประโยชน์ท่ีจะได้รับจะไม่คุ้มค่ากับเงินท่ีต้อง
เสียไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระบบการเรียนการสอนทางไกลท่ีมหาวิทยาลัยจัดอยู่นี้ ได้จัดเอกสารและวัสดุการศึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคนอย่างสมบูรณ์เพียงพอที่นักศึกษาจะใช้ศึกษาค้นคว้าและเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว

จึงเรียนเตือนนักศึกษาให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ และหากมีบุคคลหรือหน่วยงานใดอ้างช่ือมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเพื่อประโยชน์ทางการค้าดังกล่าวได้โปรดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อจะได้ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศณวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ.2524

         (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

         (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยไม่จำากัดอายุ เพศและวุฒิการศึกษา ได้มีโอกาสในการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
ขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ9แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยโครงการสัมฤทธิบัตร
พ.ศ.2546อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่4/2556เมื่อวันที่20
มีนาคม2556จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
ฉบับลงวันที่18เมษายนพ.ศ.2549

บรรดา ประกาศ มติ หรือคำาสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซ่ึงขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ2การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรจะเปิดสอนเป็น2แบบคือ
(1)แบบชุดวิชาโดย1ชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
(2)แบบรายวิชาโดย1รายวิชามีค่าไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
ข้อ3 การลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละไม่เกิน3ชุดวิชาหรือรายวิชารวมกัน
ข้อ4ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องชำาระค่าลงทะเบียนเรียนดังนี้
(1)ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ1,100บาทโดยรวมค่าเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติประจำาชุดวิชาแล้ว

ในกรณีที่ชุดวิชามีสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นให้ชำาระตามอัตราค่าวัสดุการศึกษาประจำาชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(2)ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ1,000-1,200บาท
ข้อ5ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามกำาหนดการของการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ6การสมัครเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถลงทะเบียนโดยวิธีดังต่อไปนี้
(1)การสมัครทางไปรษณีย์โดยชำาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจากเอกสาร

การสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ4 ด้วยบริการPAYATPOST ณ ท่ีทำาการไปรษณีย์ของรัฐ
ท่ัวประเทศหรือณจุดรบัเงนิดว้ยบรกิารเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิสง่ถงึสำานกัทะเบียนและวดัผลมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

(2)การสมัครด้วยตนเองพร้อมท้ังชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจาก
เอกสารการสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา(ถ้ามี) ตามข้อ4 ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช

(3)การสมคัรเรยีนในชดุวิชาหรอืรายวชิาเดมิท่ีสอบไม่ผา่นหรอืไมไ่ด้เข้าสอบภายใต้โครงการสมัฤทธบัิตรให้ชำาระ
ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ400บาทรายวิชาละ500บาท

ข้อ7มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการสอบและผู้สมัครตอ้งเข้าสอบตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด
สำาหรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราชว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ข้อ8ผู้สอบไล่ได้ในชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น

      ประกาศณวันที่23พฤษภาคมพ.ศ.2556

          (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

         (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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	ราย	ชื่อ		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษาภาค(7แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาภาค สถานที่ตั้ง

1.กลาง

2. เหนือ

3.ตะวันออก
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ใต้

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานี

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด(83แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร


3. กาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์
5. กำาแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10.ชัยนาท
11.ชัยภูมิ
12.ชุมพร
13.เชียงราย
14.เชียงใหม่
15.ตรัง

โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกุล
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

16.ตราด
17.ตาก
18.นครนายก
19.นครปฐม
20.นครพนม
21.นครราชสีมา
22.นครศรีธรรมราช
23.นครสวรรค์
24.นนทบุรี
25.นราธิวาส
26.น่าน
27.บึงกาฬ
28.บุรีรัมย์
29.ปทุมธานี
30.ประจวบคีรีขันธ์
31.ปราจีนบุรี
32.ปัตตานี
33.พระนครศรีอยุธยา
34.พะเยา
35.พังงา
36.พัทลุง
37.พิษณุโลก
38.พิจิตร
39.เพชรบุรี
40.เพชรบูรณ์
41.แพร่
42.ภูเก็ต
43.มหาสารคาม
44.มุกดาหาร
45.แม่ฮ่องสอน
46.ยะลา
47.ยโสธร
48.ระนอง
49.ระยอง
50.ร้อยเอ็ด
51.ราชบุรี
52.ลพบุรี

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

53.ลำาปาง
54.ลำาพูน
55.เลย
56.ศรีสะเกษ
57.สกลนคร
58.สงขลา
59.สระบุรี
60.สระแก้ว
61.สมุทรปราการ
62.สมุทรสงคราม
63.สมุทรสาคร
64.สตูล
65.สิงห์บุรี
66.สุพรรณบุรี
67.สุราษฎร์ธานี
68.สุรินทร์
69.สุโขทัย
70.หนองคาย
71.หนองบัวลำาภู
72.อ่างทอง
73.อำานาจเจริญ
74.อุดรธานี
75.อุตรดิตถ์
76.อุทัยธานี
77.อุบลราชธานี

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำาคณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอำานาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล

หมายเหตุ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจังหวัดละ1แห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้ง7แห่งรวมทั่วประเทศ83แห่ง
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(1แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์(7แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

1.กรุงเทพมหานคร
2.ขอนแก่น
3.ชัยนาท
4.เชียงใหม่
5.ระยอง
6.สงขลา
7.สุพรรณบุรี

สถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
สำานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำาบลท่าพระ
สำานักงานเกษตรภาคกลาง
สำานักงานเกษตรภาคเหนือ
สถานีทดลองพืชไร่ตำาบลห้วยโป่ง
สถาบันวิจัยการยางตำาบลคอหงษ์
สถานีทดลองข้าวตำาบลรั้วใหญ่

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(21แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

1.กรุงเทพมหานคร

2.ขอนแก่น
3.ชลบุรี
4.เชียงใหม่
5.นครปฐม
6.นครศรีธรรมราช

7.นนทบุรี

8.บุรีรัมย์
9.ปทุมธานี

ศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือการแพทย์แผนไทย
สหคลินิกการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลทุ่งสง
สถาบันการแพทย์แผนไทย
คลินิกสุวรรณแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลประโคนชัย
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

10.พิษณุโลก
11.ระยอง
12.ลพบุรี
13.สงขลา
14.สระแก้ว
15.สุพรรณบุรี
16.สุรินทร์
17.อุดรธานี
18.อำานาจเจริญ

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวังจันทร์
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม
สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ
โรงพยาบาลวังน้ำาเย็น
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี
โรงพยาบาลพนา

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.(80แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1.กระบี่
 2.กรุงเทพมหานคร


3.กาญจนบุรี
4.กาฬสินธุ์
 5.กำาแพงเพชร
6.ขอนแก่น

7.จันทบุรี
8.ฉะเชิงเทรา
9.ชลบุรี
10.ชัยนาท
11.ชัยภูมิ
12.ชุมพร
13.เชียงราย
14.เชียงใหม่
15.ตรัง
16.ตราด
17.ตาก
18.นครนายก
19.นครปฐม
20.นครพนม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
ห้องสมุดประชาชนบางเขน
ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม
ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำาแพงเพชร
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีจังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

21.นครราชสีมา
22.นครศรีธรรมราช
23.นครสวรรค์
24.นนทบุรี
25.นราธิวาส
26.น่าน
27.บึงกาฬ
28.บุรีรัมย์
29.ปทุมธานี
30.ประจวบคีรีขันธ์
31.ปราจีนบุรี
32.ปัตตานี
33.พระนครศรีอยุธยา
34.พะเยา
35.พังงา
36.พัทลุง
37.พิษณุโลก
38.พิจิตร
39.เพชรบุรี
40.เพชรบูรณ์
41.แพร่
42.ภูเก็ต
43.มหาสารคาม
44.มุกดาหาร
45.แม่ฮ่องสอน
46.ยะลา
47.ยโสธร
48.ระนอง
49.ระยอง
50.ร้อยเอ็ด
51.ราชบุรี
52.ลพบุรี
53.ลำาปาง
54.ลำาพูน
55.เลย
56.ศรีสะเกษ
57.สกลนคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์(ตึกปรีดา)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำาพูน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
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2.

เรียน  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนและวัดผล
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(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

สำ�หรับนักศึกษ�

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ให
้น

ักศ
ึกษ

�ส
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น
�แ

บ
บ

ฟ
อร

์ม
ก�

รล
งท

ะเ
บ

ียน
ฉ

บ
ับ

น
ี้ เพ
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ช้ใ

น
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งท

ะเ
บ

ียน
เร

ียน
แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รและผ่�นบริก�ร Pay at Post

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ     นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษาต่อไปจากคู่มือการลงทะเบียนเรียน หรือจาก  http://www.stou.ac.th

 ภาคต้น
4 - 16 พ.ค. 2559 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียน
1 ก.ค. 2559 เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
15 ก.ย. 2559
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2559

วันเปิดภาคการศึกษา
รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์

16 ต.ค. 2559 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 - 31 ธ.ค. 2559 (เสาร์และอาทิตย์) ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
19 ม.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำาภาคการศึกษา
28 - 29  ม.ค. 2560 วันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
15 มี.ค. 2560 วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดปรนัย)
24 มี.ค. 2560 วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย)
6 - 7 พ.ค. 2560 วันสอบซ่อมประจำาภาคการศึกษา
24 มิ.ย. 2560 ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย)
30 มิ.ย. 2560 ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดอัตนัย)

ภาคปลาย
13 - 28 พ.ย. 2559 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 ลงทะเบียนเรียน
1 ม.ค. 2560 เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2560 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
13 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
13 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
15 มี.ค. 2560 วันเปิดภาคการศึกษา
1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2560 รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
15 เม.ย. 2560 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 - 30 มิ.ย. 2560 (เสาร์และอาทิตย์) ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
15 ก.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำาภาคการศึกษา
29 - 30 ก.ค. 2560 วันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
13 ก.ย. 2560 ประกาศผลการสอบไล่ (ชุดปรนัย) 
22 ก.ย. 2560 ประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย)
4 - 5 พ.ย. 2560 วันสอบซ่อมประจำาภาคการศึกษา
20 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย)
29 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดอัตนัย)

ภาคการศึกษาพิเศษ
4 - 16 พ.ค.  2560 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียน
1 มิ.ย. 2560 เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
1 ส.ค. 2560 วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ
31 ต.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำาภาคการศึกษา
4 - 5 พ.ย. 2560 วันสอบประจำาภาคการศึกษา
20 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการสอบ (ชุดปรนัย)
29 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการสอบ (ชุดอัตนัย)
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

58.สงขลา

59.สระบุรี
60.สระแก้ว
61.สมุทรปราการ
62.สมุทรสงคราม
63.สมุทรสาคร
64.สตูล
65.สิงห์บุรี
66.สุพรรณบุรี
67.สุราษฎร์ธานี
68.สุรินทร์
69.สุโขทัย
70.หนองคาย
71.หนองบัวลำาภู
72.อ่างทอง
73.อุดรธานี
74.อุตรดิตถ์
75.อุทัยธานี
76.อุบลราชธานี
77.อำานาจเจริญ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
หอสมุดติณสูลานนท์(ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดหนองบัวลำาภู
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ
ในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
เป็นกรณีพิเศษไว้ท่ีเรือนจำากลางบางขวาง เรือนจำากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลางธัญบุรี เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช เรือนจำากลางเชียงใหม่ เรือนจำากลางเชียงราย เรือนจำากลางพิษณุโลก
เรือนจำากลางสมุทรปราการเรือนจำากลางคลองไผ่เรือนจำากลางลำาปางทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลางเรือนจำากลาง
นครสวรรค์และเรือนจำากลางชลบุรีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังด้วย
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