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ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
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วันสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา
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(3) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(1)	 	พระ	ราช	ดำารัส	ของ	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาล	ปัจจุบัน	พระราชทาน	ใน	โอกาส	ที่	ศาสตราจารย	์ดร.วิจิตร	ศรี	สอ้าน	อธิการบด	ีมหาวิทยาลัย	

	 สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	นำา	นาย	มงคล	กาญ	จน	พาสน	์เฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวาย	โฉนด	ที่ดิน	เพื่อ	พระราชทาน	แก่	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เมื่อ	วัน	ที	่

	 5	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2524

พระราชดำารัส
	

	 “...การ	ที่	ตั้ง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธรรมาธิราชนี	้ถือว่า	

เป็น	มหาวิทยาลัย	ที่	สมัย	ใหม่	 ที่	จะ	ให้	ผู้	ที่	มี	ความ	สามารถ	และ		

ม	ีความ	ปรารถนา	ที	่จะ	เรยีน	ศกึษาวทิยา	การ		วชิาการ	กา้วหนา้	

กว้าง	ขวาง	ได้	เพราะ	ว่า	ได้	ชื่อ	ว่า	คน	ไทย	ก็	มี	ความ	เฉลียว	ฉลาด	

ขาด	แต่	โอกาส	ที่	จะ	ได้	ขยาย	ความ	รู้	ขยาย	ความ	สามารถ	ของ		

ตน	คน	ฉลาด	ที่	ได	้แสดง	แลว้	วา่	เมือ่	ม	ีโอกาส	ก็	ไป	เรยีน	ใน	ขัน้	สงู	

จะ	เรียก	ได้	ว่า	ทัดเทียม	อารยประเทศ	ไม	่แพ้	คน	อื่น		อาจ	จะ	ดี	กว่า		

คน	อื่น	ด้วย	ซ้ำา	 ฉะนั้น	ก็	สมควร	ที่	จะ	บริการ	ให้	แก่	ประชาชน		

คน	ไทย	ได้	มี	โอกาส	ที่	จะ	เล่า	เรียน...”(1)



(4) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปณิธาน
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	

	

	 มหาวิ ทยาลั ย 	สุ โ ขทั ย 	ธร 	รมาธิ 	ร าช 	 ใน 	ฐานะ 	ที่ 	

เป็น	มหาวิทยาลัย	ใน	ระบบ	เปิด	 ยึด	หลัก	การ	ศึกษา	ตลอด	ชีวิต		

มุ่ง	พัฒนา	คุณภาพ	ของ	ประชาชน	ทั่วไป		 เพิ่มพูน	วิทยฐานะ	แก่	

ผู้	ประกอบ	อาชีพ	และ	ขยาย	โอกาส	ทางการ	ศึกษา	ต่อ	สำาหรับ		

ผู้	สำาเร็จ	มัธยมศึกษา	 เพื่อ	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	บุคคล	และ	

สังคม	ด้วย	การ	จัด	ระบบ	การ	เรียน	การ	สอน	ทาง	ไกล	 ซึ่ง	ใช้		

สื่อ	การ	สอน	ทาง	ไปรษณีย์	 วิทยุ	กระจาย	เสียง	 วิทยุ	โทรทัศน์	

และ	วิธี	การ	อื่น	ที่	ผู้	เรียน	สามารถ	ศึกษา	ได้	ด้วย	ตนเอง	 โดย		

ไม่	ต้อง	เข้า	ชั้น	เรียน	ตาม	ปกติ



(5) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำานำา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาในระบบ	

การศึกษาทางไกล	 มีลักษณะที่นักศึกษาจะอยู่ห่างไกลกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย	

กล่าวคือ	 เป็นการศึกษาที่นักศึกษาไม่มีความจำาเป็นต้องเดินทางไปที่มหาวิทยาลัย	

เพือ่เขา้ชัน้เรยีนหรอืพบคณาจารยเ์พือ่สอบถามเกีย่วกบั	การเรยีนการสอน	แตเ่ปน็ระบบ	

ทีน่กัศกึษาจะตอ้งทำาความเขา้ใจระบบดว้ยตนเองจากสือ่ตา่งๆ	ทีม่หาวทิยาลยัจดัสง่ให้

“คูม่อืนกัศกึษา”	เปน็เอกสารสำาคญัสำาหรบันกัศกึษาทกุคนทีจ่ะตอ้งศกึษาคูม่อื

อย่างละเอียด	 เพราะเอกสารดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการศึกษาที่

นกัศกึษาตอ้งยดึถอืปฏบิตัิ	ซึง่หากนกัศกึษาไดท้ำาความเขา้ใจขอ้มลูดงักลา่วกจ็ะชว่ยให้	

การเรียนของนักศึกษาดำาเนินไปอย่างถูกต้องตามระบบ	 ระเบียบ	 และไม่เกิดความ	

ผดิพลาด	อกีทัง้ยงัชว่ยใหน้กัศกึษาสามารถบรหิารจดัการการศกึษาของตนเองไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสบผลสำาเร็จในที่สุด

ขอใหน้กัศกึษาเหน็ความสำาคญัและใช	้“คูม่อืนกัศกึษา”	ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

พร้อมทั้งติดตามข่าวสารข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เพิ่มเติม	 โดยผ่านทางสื่อและ	

ชอ่งทางประเภทตา่งๆ	และหากมขีอ้สงสยัในระหวา่งการศกึษา	ขอใหต้ดิตอ่โดยตรงกบั

มหาวทิยาลยัดว้ยวธิกีารตา่งๆ	มหาวทิยาลยัมบีคุลากรพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารตอบคำาถาม

และช่วยแก้ปัญหาทั้งในด้านการเรียนการสอนและทางด้านวิชาการ

(รองศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



(6) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารบัญ

	 หน้า
b	ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
	 1.  ความเป็นมา ..........................................................................................................  2
 2. การจัดการศึกษา ....................................................................................................  4 
 3. การบริหารมหาวิทยาลัย ..........................................................................................  11	
	 	 -	หน่วยงานทางวิชาการ.............................................................................................. 	 12

	 	 -	หน่วยงานบริหาร	.................................................................................................... 	 15

	 	 -	หน่วยงานบริการทางวิชาการ	................................................................................... 	 15

b	ระบบการศึกษาทางไกล
 1.	การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล	............................................................................ 	 22

	 2.	วิธีการศึกษาด้วยตนเอง	.............................................................................................. 	 29

	 3.	ระบบการบริการการศึกษา	.......................................................................................... 	 30	

	 4.	การวัดและการประเมินผลการศึกษา	............................................................................. 	 38

b	ทุนการศึกษา	................................................................................................	 44
b	รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน	
	 ประจำาปีการศึกษา	2557................................................................................	 53
b	การดำาเนินการระหว่างการศึกษา
	 1. การลงทะเบียน .......................................................................................................  58
	 	 -	การลงทะเบียนเรียน	............................................................................................... 	 59	

	 	 -	การเพิ่มชุดวิชา	...................................................................................................... 	 63

	 	 -	การถอนชุดวิชา	...................................................................................................... 	 64

	 	 -	การลาพักการศึกษา	................................................................................................ 	 64	

	 	 -	 วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน	......................................................................... 	 65

	 	 -	ระเบียนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสำาหรับนักศึกษา/ผู้เรียน	(มสธ.	17)	............................. 	 71

	 	 -	แบบฟอร์มสำาหรับนักศึกษาวางแผนการลงทะเบียน	...................................................... 	 75

	 	 -	แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	และผ่านระบบ	Pay	at	Post	................. 	 76

 2. การโอนชุดวิชา .......................................................................................................  79
	 	 -	ใบคำาร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย	(มสธ.19)	........................................... 	 84



(7) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หน้า
 3. การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ...........................................................  85
	 	 -	ใบคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	(มสธ.18)	....................... 	 86

 4. การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก ......................................................  87
	 	 -	คำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก	(มสธ.9)	................................................ 	 90

 5. การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ................................................................................  91
 6. การขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ...........................................................  92
	 	 -	 ใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู	่(มสธ.7)	............................................................................. 	 94

 7. การขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ..............................................................  95
	 	 -	 ใบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อสกุล	(มสธ.8)	........................................... 	 96

 8. การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา .............................................................................  97
	 	 -		ใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	(มสธ.26)........................................................ 	 98

	 	 -	 ใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	(มสธ.26.1)	..................................................... 	 99

b	การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
	 ด้วยคอมพิวเตอร	์(Walk-in	Exam)		..............................................................	100
b	การสำาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร
	 	 -		กิจกรรมก่อนสำาเร็จการศึกษา	................................................................................... 	 101

	 	 -		การสำาเร็จการศึกษา	............................................................................................... 	 101

	 	 -	การขอสำาเร็จการศึกษา	........................................................................................... 	 102	

	 	 -		การออกหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา	................................................................ 	 103

	 	 -		การขึ้นทะเบียนบัณฑิต	............................................................................................ 	 104	

	 	 -		การออกใบรายงานผลการศึกษา	(Transcript)	............................................................ 	 104

	 	 -		การขอรับปริญญาบัตร	............................................................................................ 	 105	

	 	 -		ใบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา	(มสธ.10)	..................................................................... 	 106	

	 	 -		ใบคำาร้องทั่วไป	(มสธ.11)	........................................................................................ 	 107	

	 	 -		ใบคำาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต	(มสธ.16)	.................................................................. 	 108

	 	 -	 ใบคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา	(มสธ.30/1)	................................................. 	 109

	 	 -	 ใบคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา	(มสธ.30/2)	................................................. 	 110



(8) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หน้า
b	กิจกรรมนักศึกษา
	 	 -	ชมรมนักศึกษา	มสธ.	............................................................................................ 	 112	

	 	 -	การศึกษาวิชาทหาร	............................................................................................... 	 115

	 	 -	กีฬามหาวิทยาลัย	.................................................................................................. 	 116

b	การติดต่อกับมหาวิทยาลัย	.............................................................................	118

ภาคผนวก
	 ● พระ ราช บัญญัติ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช พ.ศ. 2521 .......................................  124 
 ● ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ว่า ด้วย การ ศึกษา ขั้น ปริญญา ตรี 
  พ.ศ. 2547 ............................................................................................................  130
 ● ข้อ บังคับ สภามหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ว่า ด้วย การ ศึกษา ขั้น ปริญญา ตรี (ฉบับ ที่ 2) 
  พ.ศ. 2548 ............................................................................................................  142
 ● ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ว่า ด้วย การ ศึกษา ขั้น ปริญญา ตรี (ฉบับ ที่ 4) 
  พ.ศ. 2555 ............................................................................................................  143
 ● ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ว่า ด้วย การ ศึกษา ขั้น ปริญญา ตรี (ฉบับ ที่ 5) 
  พ.ศ. 2556 ............................................................................................................  145
 ● ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ว่า ด้วย การ ศึกษา ขั้น ปริญญา ตรี (ฉบับ ที่ 6) 
  พ.ศ. 2556 ............................................................................................................  147
 ● ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ว่า ด้วย การ อุทธรณ์ และ การ พิจารณา วินิจฉัย 
  ชี้ขาด อุทธรณ์ของ นักศึกษา ขั้น ปริญญา ตรี พ.ศ. 2551 ................................................  148
 ● วินัย ของ นักศึกษา
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	วินัย	ของ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	

	 	 	 พ.ศ.	2551	............................................................................................................ 	 150

	 ● การ ขึ้น ทะเบียน เป็น นักศึกษา
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	

	 	 	 ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551	................................................................................... 	 153

	 ● การ ตรวจ สอบ คุณสมบัติ และ การ มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ระดับ ปริญญา ตรี
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัต	ิและ

	 	 	 การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ระดับ	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551	.................................................... 	 155



(9) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หน้า
 ● การ ลง ทะเบียน เรียน การ ลา พัก การ ศึกษา และ การ ต่อ อายุ สถานภาพ นักศึกษา
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ลง	ทะเบียน		และ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	

	 	 	 ของ	นักศึกษาระดับ	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551	................................................................. 	 158

	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ต่อ	อาย	ุสถานภาพ	ของ	นักศึกษา	

	 	 	 ระดับ	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551	................................................................................... 	 162	
	  -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	รักษา	สถานภาพ	ของ	นักศึกษา	ที่	

	 	 	 ลง	ทะเบียน	เรียนเป็น	ภาค	การ	ศึกษา	สุด	ท้าย	.................................................................. 	 164

	 ● การ ย้าย สังกัด สาขา วิชา และ การ เปลี่ยน วิชา เอก
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา		และ	

	 	 	 การ	เปลี่ยน	วิชา	เอกระดับ	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551	......................................................... 	 165

	 ● การ โอน ชุด วิชา
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	โอน	ชุด	วิชา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	

	 	 	 พ.ศ.	2551	............................................................................................................ 	 167

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	หลัก	เกณฑ	์การ	โอน	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ให้	แก่

	 	 	 ผู	้ที	่สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ประ	กาศ	นีย	บัตร	.................................................... 	 169

 ● การ เทียบ ผล การ ศึกษา และ เทียบ ประสบการณ์
	 	 -	ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	

	 	 	 เทียบ	ประสบการณ์	พ.ศ.	2556	................................................................................. 	 170

 ● การ สอบ การ ประเมิน ผล การ ศึกษา และ การ แจ้ง ผล สอบ
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	สอบไล่	ระดับ	ปริญญา	ตร	ี

	 	 	 พ.ศ.	2551	............................................................................................................ 	 178

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	....................... 	 186	

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	บันทึก	ผล	การ	ศึกษา	ของ	

	 	 	 ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ซ้ำา	......................................................................... 	 187

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	หลัก	เกณฑ	์และ	วิธี	การ	ตัดสิน	ผล	การ	สอบ	

	 	 	 เพื่อ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัต	ิและ	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	พ.ศ.	2556	..... 	 188

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	แนว	ปฏิบัติ	เกี่ยว	กับ	การ	ประเมิน	ผล	

	 	 	 ชุด	วิชา	ประสบการณ	์วิชาชีพ	..................................................................................... 	 190



(10) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หน้า
  -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	แนว	ปฏิบัติ	การ	ประเมิน	กิจกรรม	

	 	 	 ประจำา	ชุด	วิชาใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2553	............................................................. 	 191

	 	 -	ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	การวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 ในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2554	......... 	 193

	 ● การ สำาเร็จ การ ศึกษา
	 	 -	ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	การออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษา

	 	 	 ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551	................................................................................... 	 197

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	กำาหนด	วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ตาม	

	 	 	 หลักสูตร	ปริญญาและ	ประ	กาศ	นีย	บัตร	....................................................................... 		 199

 ● ปริญญา สาขา วิชา อักษร ย่อ สำาหรับ สาขา วิชา ครุย วิทยฐานะ และ เข็ม วิทยฐานะ
	 	 -	พระ	ราช	กฤษฎีกา	ว่า	ด้วย	ปริญญา	ในสาขา	วิชา	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	

	 	 	 และเข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2524	................................ 	 200

	 	 -	พระ	ราช	กฤษฎีกา	ว่า	ด้วย	ปริญญา	ในสาขา	วิชา	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ

	 	 	 และเข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	4)	พ.ศ.	2538	................. 	 202

	 	 -	พระ	ราช	กฤษฎีกา	ว่า	ด้วย	ปริญญา	ในสาขา	วิชา	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ

	 	 	 และเข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	5)	พ.ศ.	2543	................. 	 205

 ● โอกาส และ เงื่อนไข ใน การ ใช้ ครุย วิทยฐานะ และ เข็ม วิทยฐานะ
	 	 -	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	โอกาส	และ	เงื่อนไข	ใน	การ	ใช้		

	 	 	 ครุย	วิทยฐานะและเข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2526............. 	 208

	 	 -	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	โอกาส	และ	เงื่อนไข	ใน	การ	ใช้	ครุย	วิทยฐานะ	

	 	 	 และเข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	2)	พ.ศ.	2528	................. 	 209

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	กำาหนด	ค่า	เข็ม	วิทยฐานะ		

	 	 	 ระดับ	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที่	3)	.................................................................................... 	 210

 ● เงิน ค่า บำารุง การ ศึกษา ค่า ธรรมเนียม การ ศึกษา ค่า วัสดุ การ ศึกษา และ ค่า ลง ทะเบียน เรียน
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	เงิน	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	

	 	 	 ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	และค่า	วัสด	ุการ	ศึกษา	ระดับปริญญาตร	ีพ.ศ.	2555	.................. 	 211

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	กำาหนด	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	

	 	 	 (ฉบับ	ที่	9)	พ.ศ.	2555............................................................................................. 	 213

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	คืน	เงิน	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา

	 	 	 ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	และ	ค่า	วัสด	ุการ	ศึกษา............................................................ 	 215



(11) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หน้า
 -	 ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	กำาหนด	อัตรา	ค่า	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	และ

	 	 	 ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ของ	โครงการ	จัด	บริการ	การ	ศึกษา	สำาหรับ	คน	ไทย	ใน	ต่าง	ประเทศ	........... 	 216

	 ● ทุน การ ศึกษา
	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	เกณฑ์	และ	เงื่อนไข	การ	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา

	 	 	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2546	.............................................................. 	 217

 ● การ ให ้บริการ
	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ใช้	ห้อง	สมุด	พ.ศ.	2544	.................. 	 219

	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ให้	บริการ	ศูนย	์บริการ		

	 	 	 การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	พ.ศ.	2530	................................................................. 	 224

	 	 -	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ให้	บริการ	สำาเนา	รายการ	

	 	 	 วิทยุ	กระจาย	เสียง	วิทยุ	โทรทัศน	์และ	สื่อ	โสต	ทัศน์	พ.ศ.	2525	........................................ 	 227

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	ข้อ	กำาหนด	ใน	การ	ยืม	วัสด	ุสารสนเทศ	

	 	 	 ห้อง	สมุด	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	................................................................. 	 229

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	กำาหนด	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	

	 	 	 และ	ค่า	บริการการ	ใช้	ห้อง	สมุด		มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	..................................... 	 231

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	กำาหนด	ค่า	ปรับ	และ	ค่า	เสีย	หาย	เนื่อง	ใน

	 	 	 	การ	ใช้	บริการศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.		.............................................. 	 234

 ● กิจกรรม นักศึกษา
	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	จัด	ตั้ง	ชมรม	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย		

	 	 	 สุโขทัยธร	รมาธิ	ราช	................................................................................................. 	 235

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	ใช้	ที่ทำาการ	ของ	มหาวิทยาลัย	

	 	 	 จัด	กิจกรรม	นักศึกษา	............................................................................................... 	 237

	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	พิมพ์	จำาหน่าย	เอกสาร

	 	 	 	และ	วัสด	ุการ	ศึกษา	ของ	เอกชน	.................................................................................. 	 238

 ● โครง กา รสัมฤ ทธิ บัตร
	 	 -	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	การ	รับ	สมัคร	ผู้	เรียน	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร		... 	 239

 ● ราย ชื่อ ศูนย์ บริการ การ ศึกษา ....................................................................................  241



(12) คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



ที่ท
ำาก

าร
มห

าว
ิทย

าล
ัยส

ุโข
ทัย

ธร
รม

าธ
ิรา
ช

มห
าว
ิทย

าล
ัยส

ุโข
ทัย

ธร
รม

าธ
ิรา
ช	
มีท

ี่ทำา
กา

รอ
ยู่ท

ี่	ถ
นน

แจ
้งว
ัฒ
นะ

	

ตำา
บล

บา
งพ

ูด	
อำา

เภ
อป

าก
เก
ร็ด

	จ
ังห

วัด
นน

ทบ
ุรี



	
1.
	อ
าค

าร
บร

ิหา
ร

		
2.
	อ
าค

าร
บร

ิกา
ร	
1

	
3.
	อ
าค

าร
บร

ิกา
ร	
2

	
4.
	 อ
าค

าร
วิช

าก
าร
	1

	
5.
	อ
าค

าร
วิช

าก
าร
	2

	
6.
	อ
าค

าร
วิช

าก
าร
	3

	
7.
	อ
าค

าร
บร

รณ
สา

ร
	
8.
	อ
าค

าร
ผล

ิตร
าย

กา
รว
ิทย

ุ
	

	แ
ละ

โท
รท

ัศน
์	E
BP

C
	
9.
	อ
าค

าร
สัม

มน
า	
1

	1
0.
	อ
าค

าร
สัม

มน
า	
2

	1
1.
	อ
าค

าร
อเ
นก

นิท
ัศน

์
	 1
2.
	อ
าค

าร
วิท

ยท
ัศน

์

	1
3.
	อ
าค

าร
พิท

ยพ
ัฒ
น์	
1

	1
4.
	อ
าค

าร
บร

ิภัณ
ฑ์

	1
5.
	อ
าค

าร
สุโ
ขส

โม
สร

	1
6.
	อ
าค

าร
เฉ
ลิม

พร
ะเ
กีย

รต
ิ	5
	ธ
ันว

าค
ม	
25

50
	1
7.
	อ
าค

าร
ศูน

ย์ฝ
ึกอ

บร
ม

	
	เ
ทค

โน
โล
ยีก

าร
พิม

พ์แ
ห่ง

ชา
ติ

	1
8.
	ส
ถา

นีส
ูบน

้ำาแ
ละ

สถ
าน

ีบำา
บัด

น้ำา
เส
ีย

	 1
9.
	อ
าค

าร
พุ่ม

ข้า
วบ

ิณ
ฑ์

	 2
0.
	อ
าค

าร
ตร

ีศร
	 2
1.
	ศ
าล

าอ
ุดร

	2
2.
	ศ
าล

าอ
ีสา

น
	 2
3.
	ศ
าล

าบ
ูรพ

า
	 2
4.
	ศ
าล

าอ
าค

เน
ย์

	 2
5.
	ศ
าล

าท
ักษ

ิณ

	 2
6.
	ศ
าล

าห
รด

ี
	 2
7.
	อ
าค

าร
เก
็บว

ัสด
ุ

	 2
8.
	ศ
าล

าพ
าย

ัพ
29

.	
พร

ะบ
รม

รา
ชา

นุส
าว
รีย

	์ร
ัชก

าล
ที	่
7

30
.	
ศูน

ย์ร
ักษ

าค
วา
มป

ลอ
ดภ

ัย
31

.	
อา

คา
รเ
ก็บ

เอ
กส

าร
รา
ชก

าร
32

. 	
อา

คา
รเ
รือ

นเ
พา

ะช
ำา

ผัง
บร

ิเว
ณ
มห

าว
ิทย

าล
ัยส

ุโข
ทัย

ธร
รม

าธ
ิรา
ช
แล

ะท
ัศน

ียภ
าพ

อุท
ยา

นก
าร
ศึก

ษา
รัช

มัง
คล

าภ
ิเษ
ก

1

2

3

4
5

7

6

89

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

2425

26

27

28

29

30

31
32



ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	มหาวิทยาลัย
	 1.		ความ	เป็น	มา

	 2.		การ	จัดการ	ศึกษา

	 3.		การ	บริหาร	มหาวิทยาลัย

	 	 -	หน่วย	งาน	ทาง	วิชาการ

	 	 -	หน่วย	งาน	บริหาร

	 	 -	หน่วย	งาน	บริการ	ทาง	วิชาการ



2 คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความ รู ้เกี่ยว กับ มหาวิทยาลัย

	1. 	ความ	เป็น	มา
แนวคดิ	เกีย่ว	กบั	มหาวทิยาลยั	เปดิ	เปน็	ความพยายาม	ที	่จะ	ขยาย	โอกาส	ทางการ	ศกึษา	ระดบั	อดุมศกึษา	แก	่

	ประชาชน	ให้	มาก	ที่สุด	แนวคิด	นี้	ได	้เคย	นำา	มา	ใช้	แล้ว	ใน	ประเทศไทย	โดย	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร	์และ	การเมือง	

	ซึ่ง	ตั้ง	ขึ้น	ใน	ปี	พ.ศ.	2476	ได	้จัดการ	ศึกษา	“ระบบ	ตลาด	วิชา”	รับ	นักศึกษา	โดย	ไม่มี	การ	สอบ	คัด	เลือก		ไม่	บังคับ		

ให้	เข้า	ฟัง	บรรยาย	 แต่	ยัง	คง	ใช้	วิธี	จัดการ	ศึกษา	ใน	ลักษณะ	เดียว	กับ	มหาวิทยาลัย	ทั่วไป	 คือ	 ใช้	ชั้น	เรียน	เป็น	หลัก	

นกัศกึษา	อาจ	ศกึษา	ได	้ดว้ย	ตนเอง	หรอื	อาจ	เขา้	ฟงั	บรรยาย	หรอื	ไป	พบ	อาจารย	์ที	่มหาวทิยาลยั	ได	้ตอ่	มา	มหาวทิยาลยั	

ธรรมศาสตร	์ได	้เปลีย่น	มา	เปน็	ระบบ	จำากดั	การ	รบั	นกัศกึษา	เชน่	เดยีว	กบั	มหา	วทิยา	ลยั	อืน่ๆ	ใน	ป	ีพ.ศ.	2514	ได	้ม	ีการ	

จดั	ตัง้	มหาวทิยาลยั	แบบ	ตลาด	วชิา	ขึน้	อกี	แหง่	หนึง่	คอื	มหาวทิยาลยั	รามคำาแหง		ซึง่	เปดิ	หลกัสตูร	การ	ศกึษา	มากกวา่	

มหาวทิยาลยั	ธรรมศาสตร	์ใน	ระยะ	ที	่เปดิ	สอน	ใน	ระบบ	ตลาด	วชิา	และ	สามารถ	รบั	นกัศกึษา	ได	้เปน็	จำานวน	มาก	แต	่ยงั	คง

	จดัการ	ศกึษา	โดย	อาศยั	ชัน้	เรยีน	เปน็	หลกั	เชน่	เดยีวกนั	ทำาให	้มหาวทิยาลยั	รามคำาแหง	ประสบ	ปญัหา	ตา่งๆ	เปน็	อนั	มาก	

โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	ใน	ดา้น	อาคาร	สถาน	ที	่เรยีน	ที่ไม่	สามารถ	ขยาย	ให้	เพยีง	พอ	กบั	จำานวน	นกัศกึษา	ที	่เพิม่	ขึน้	ทกุๆ	ป	ี

หาก	มหาวิทยาลัย	รามคำาแหง	จะ	ขยาย	การ	จัดการ	ศึกษา	ที่	ดำาเนิน	การ	อยู่	นี้	ให้	เพียง	พอ	กับ	ความ	ต้องการ	ของ		

ผู	้เรียน	แล้ว	รัฐบาล	และ	มหาวิทยาลัย	จะ	ต้อง	รับ	ภาระ	หนัก	ใน	ด้าน	การ	ลงทุน	ซึ่ง	เพิ่ม	ขึ้น	ทุก	ปี	ไม่ม	ีวัน	สิ้น	สุด

ดงั	นั้น	เพือ่	เป็นการ	ขยาย	และ	กระจาย	โอกาส	ทางการ	ศกึษา	ระดับ	อดุมศกึษา	แก	่ประชาชน	ให้	กวา้ง	ขวาง		

ยิ่ง	ขึ้น	โดย	ใช้	ทรัพยากร	ที่	มี	จำากัด	ให้	เกิด	ประโยชน์	สูงสุด	 รัฐบาล	จึง	ดำาเนิน	การ	จัด	ตั้ง	มหาวิทยาลัย	ขึ้น	อีก	แห่ง	หนึ่ง	

มี	ลักษณะ	เป็น	มหาวิทยาลัย	ใน	ระบบ	เปิด	 ดำาเนิน	การ	สอน	โดย	ใช้	ระบบ	การ	สอน	ทาง	ไกล	 ซึ่ง	พระบาท	สมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาล	ปัจจุบัน	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	 พระราชทาน	ชื่อ	 “มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช”		

ตามพ	ระนาม	เดิม	ของ	พระบาท	สมเด็จ	พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	รัชกาล	ที่	7	 เมื่อ	ครั้ง	ทรง	ดำารง	พระ	อิสริยยศ	เป็น		

“กรม	หลวง	สโุขทยั	ธรรม	ราชา”	และ	พระราชทาน	พระบรม	รา	ชา	น	ุญาต	ให	้ใช	้พระ	ราชลญัจกร	ใน	รชักาล	ที	่7	ซึง่	เปน็	

	รูป	พระแสง	ศร	สาม	องค์บน	บันได	แก้ว	 อัน	ได้แก่	 พระแสง	ศร	พรหม	มาศ	(พรหม	มาส	ตร์)	 พระแสง	ศร	อัคนิ	วาต		

และ	พระแสง	ศร	พลาย	วาต	(ประ	ไลย	วาต)	ประดษิฐาน	อยู	่ภาย	ใต	้พระ	มหามงกฎุและ	ภายใน	สว่น	ยอด	ของ	เจดยี	์ทรง	

พุม่	ขา้ว	บณิฑ	์	ซึง่	เปน็	สญัลกัษณ	์กรงุ	สโุขทยั	ม	ีขอ้ความ	“มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช”	อยู่	ใน	แถบ	ริว้	เบือ้ง	ลา่ง	

	เป็น	ตรา	ประจำา	มหาวิทยาลัย

ตราประจำามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ใช้	พระแสง	ศร	สาม	องค์	 ซึ่ง	เป็น	ตรา	ประจำา	พระองค์		พระบาท	สมเด็จ	

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาล	ที่	7	 เป็น	ตรา	สัญลักษณ	์ประจำา	มหาวิทยาลัย	 ประกอบ	ด้วย	ตรา	รูป	โล	่ขนาด	ใหญ่		

ภายใน	แบ่ง	เป็น	3	ช่อง	คือ	ครึ่ง	บน	2	ช่อง	ครึ่ง	ล่าง	1	ช่อง
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รูป	สัญลักษณ์	ซึ่ง	ปรากฏ	บน	ดวง	ตรา	นี้	สามารถ	อ่าน	ออก	มา	ได้	ความ	ดังนี้

สมเดจ็	พระเจา้	ลกูยาเธอ	เจา้	ฟา้	ประชาธปิก	ศกัด	ิเดชน	์(วนัพระ	ราช	สมภพ	ตรง	กบั	

วนั	พธุ)	ใน	พระบาท	สมเดจ็	พระ	จลุจอมเกลา้	เจา้	อยู	่หวั	(วนัพระ	ราช	สมภพ	ตรง	กบั	วนั	องัคาร)	

แห่ง	พระบรม	ราช	จักร	ีวงศ์	ซึ่ง	มี	สี	เหลือง	เป็น	สี	ประจำา	พระบรม	ราชวงศ์

ครึง่	บน	ของ	ตรา	ขา้ง	ซา้ย	เหน็	ได	้ชดัเจน	วา่	เปน็	เครือ่งหมาย	ของ	พระบรม	ราชวงศ	์

จักรี	คือ	รูป	จักร	กับ	ตรี	อยู่	บน	พื้น	สี	เหลือง

ข้าง	ขวา	คือ	รูป	พระ	เกี้ยว	อัน	เป็น	สัญลักษณ	์ประจำา	พระองค์	ใน	พระบาท	สมเด็จ	

พระ	จุลจอมเกล้า	เจ้า	อยู่	หัว	 บน	พื้น	สีชมพู	 อัน	เป็น	สี	ของ	วันพระ	ราช	สมภพ	ของ	พระองค์		

ที่	เรา	เห็น	กัน	ชิน	ตา	มาก	ที่สุด	ก็ได้	แก	่ตรา	ประจำา	จุฬาลงกรณ	์มหาวิทยาลัย

ส่วน	บน	ของ	ตรา	นั้น	 บรรดา	พระ	ราชโอรส	ใน	พระบาท	สมเด็จ	พระ	จุลจอมเกล้า	เจ้า	อยู่	หัว	ได้	ทรง	ใช้	เป็น	

ตรา	ประจำา	พระองค์	 ด้วย	การนำา	เครื่องหมาย	อัน	เป็น	สัญลักษณ์	ประจำา	ของ	แต่ละ	พระองค์	มา	ประกอบ	เข้า	ไว้	ใน		

ครึ่ง	ล่าง	ของ	ตรา

สมเดจ็	พระเจา้	ลกู	ยา	เธอ	เจา้	ฟา้	ประชาธปิก	ศกัด	ิเดชน	์	ได	้ทรง	เลอืก	เครือ่งหมาย	ศร	3	เลม่	บน	พืน้	ส	ีเขยีว		

อนั	เปน็	ส	ีของ	วนั	พธุ	ซึง่	เปน็	วนัพระ	ราช	สมภพ	ประกอบ	กบั	ตรา	ครึง่	บน	ดงั	กลา่ว	เปน็	ตรา	ประจำา	พระองค์	โดย	เหต	ุที่

เดชน์	แปล	ว่า	ศร	ศักดิ	เดชน์	คือ	ผู้ทรง	ศร	หรือ	ผู้ทรง	อำานาจ	ด้วย	ศร	ความ	หมาย	ดังนี	้เป็นการ	รับ	กัน	

	อยา่ง	เหมาะ	สม	กบั	การ	ที่	ได	้ทรง	พระ	ราช	สมภพ	มา	ใน	พระบรม	ราช	จกัร	ีวงศ	์ดว้ย	สญัลกัษณ	์ของ	พระบรม	ราชวงศ	์จกัร	ี

คอื	จกัร	กบั	ตร	ีนัน้	เปน็	สว่น	หนึง่	ของ	อาวธุ	ประจำา	พระองค	์พระ	นารายณ	์	เจา้	แหง่	ศาสนา	พราหมณ	์และ	เชือ่	กนั	วา่	

เมือ่	พระ	นารายณ	์ได	้ทรง	รบั	เชญิ	ให	้เสดจ็	อวตาร	มา	ปราบ	ยคุ	เขญ็	ใน	โลก	มนษุย	์นัน้	ได	้อวตาร	มา	บงัเกดิ	เปน็	พระราม		

ผู้	มี	ศร	3	เล่ม	เป็น	ราช	ศาสตรา	วุธ	ประจำา	พระองค	์อัน	ได้แก่	ศร	พรหม	มาศ	ศร	อัคน	ิวาต	และ	ศร	พลาย	วาต

เมื่อ	วัน	ที	่5	กันยายน	พ.ศ.	2521	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	ได้	ทรง	ลง	พระ	ปรมาภิไธย	ใน	พระ	ราช-	

บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 มหาวิทยาลัย	จึง	กำาหนด	วัน	ที่	5	 กันยายน	ของ	ทุก	ปี	 เป็น	วัน	สถาปนา	

มหาวิทยาลัย

ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	มหาวิทยาลัย	ของ	รัฐ	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราชจึง	มี	ศักดิ์	และ	สิทธิ	เช่น	เดียว	กับ		

มหา	วิทยา	ลัย	อื่นๆ	ทุก	ประการ

พระบาท	สมเดจ็	พระเจา้อยูห่วั	ได	้ม	ีพระบรม	ราชโองการ	โปรด	เกลา้ฯ	แตง่	ตัง้	กรรมการสภา	มหาวทิยาลยั	

	ชุด	แรกใน	วัน	ที่	24	 ตุลาคม	 พ.ศ.	2521	 รวม	ทั้ง	ได้	มี	พระบรม	ราชโองการ	โปรด	เกล้าฯ	 แต่ง	ตั้ง	ศาสตราจารย์	

ดร.วิจิตร	ศรี	สอ้าน	ให้	ดำารง	ตำาแหน่ง	อธิการบด	ีคน	แรก

หลงั	จาก	ได	้ใช	้เวลา	เตรยีม	การ	ดา้น	ตา่งๆ	เพือ่	ให	้พรอ้ม	ที	่จะ	เปดิ	สอน	เปน็	เวลา	ประมาณ	2	ป	ีมหาวทิยาลยั	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 จึง	ได้	เปิด	รับ	นักศึกษา	รุ่น	แรก	 เมื่อ	วัน	ที่	1	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2523	 สาขา	วิชา	ที่	เปิด	สอน	

3	สาขา	วิชา	แรก	คือ	สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร์	สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	และ	สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ

ต่อ	มา	ใน	ปี	พ.ศ.	2525	มหาวิทยาลัย	ได้	ขยาย	การ	รับ	นักศึกษา	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	สาขา	วิชา	นิติศาสตร	์สาขา	วิชา	

	วิทยาศาสตร์	สุขภาพ	 สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์	 สาขา	วิชา	มนุษย	นิเวศ	ศาสตร์	 และ	สาขา	วิชา	เกษตร	ศาสตร์	

และ	สหกรณ์	ปี	การ	ศึกษา	2526	มหาวิทยาลัย	ได	้เปิด	สอน	สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	ปี	การ	ศึกษา	2527	มหาวิทยาลัย		

ได	้เปิด	สอน	สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	และ	สาขา	วิชา	พยาบาล	ศาสตร์*	(แยก	จาก	สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	สุขภาพ	เมื่อ

	 *	สาขา	วิชา	พยาบาล	ศาสตร์	อยู่	ระหว่าง	การ	พัฒนา	หลักสูตร	ใน	ปี	การ	ศึกษา	2557	งด	รับ	นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	นี้
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	ปี	 พ.ศ.	2543)	 และ	ใน	ปี	การ	ศึกษา	2538	 มหาวิทยาลัย	ได้	เปิด	สอน	สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ีเพิ่ม	

ขึ้น	อีก	สาขา	วิชา	หนึ่ง	 รวม	สาขา	วิชา	ที่	เปิด	สอน	12	 สาขา	วิชา	 ในปีการศึกษา	2553	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	

งดรับนักศึกษาเพื่อทำาการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	 ดังนั้นในปีการศึกษา	2555	 จึงมีสาขาวิชาทำาการเปิดรับ

นักศึกษาจำานวนทั้งสิ้น	11	สาขาวิชา	

ในปีการศึกษา	2556	 มหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ	11	 สาขาวิชา	 ประกอบด้วย	 สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	 สาขาวิชานิติศาสตร์	

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์	 สาขาวิชารัฐศาสตร์		

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ	์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำาหรบั	ส	ีประจำา	มหาวทิยาลยั	นัน้	สภา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ใน	การ	ประชมุ	ครัง้	ที	่5/2523	

เมื่อ	วัน	จันทร	์ที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2523	มี	มติ	เลือก	สี	เขียว	กับ	สี	ทอง	เป็นสีประจำามหาวิทยาลัย	โดย	เหตุผล	ว่า		

ส	ีเขียว	เป็น	สี	ประจำา	วัน	พุธ		ซึ่ง	เป็น	วันพระ	ราช	สมภพ	ของ	พระบาท	สมเด็จ	พระ	ปกเกล้า	เจ้า	อยู่	หัว	และ	สี	ทอง	เป็น		

ส	ีแห่ง	สิร	ิมงคล

เสื้อครุย	 มหาวิทยาลัย	ได้	กำาหนด	ให้	ใช้	เสื้อ	ครุย	ไทย	 ซึ่ง	เป็น	ผ้า	โปร่ง	สี	ขาว	 มี	แถบ	สี	ทอง	คาด	สี	เขียว	

ขลิบ	บริเวณ	ชาย	เสื้อ	และ	แขน	เสื้อ	ที่	อก	เสื้อ	ทั้ง	สอง	ข้าง	มี	วงกลม	สี	ทอง	และ	กลาง	วงกลม	ติด	ตรา	มหาวิทยาลัย	

ปริญญา	ตรี	มี	วงกลม	1	วง	ปริญญา	โท	มี	วงกลม	2	วง	และ	ปริญญา	เอก	มี	วงกลม	3	วง

	2. 	การ	จัดการ	ศึกษา
มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ใช	้ระบบ	การ	เรยีน	การ	สอน	ทาง	ไกล	เพือ่	ถา่ยทอด	ความ	รู	้และ	ประสบการณ	์

แก่	นักศึกษา	 จึง	จัด	สาระ	ของ	หลักสูตร	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	บูรณ	า	การ	เนื้อหา	สาระ	และ	ประสบการณ์	ต่างๆ	 ของ	วิชา	ที่	มี	

	ความ	สมัพนัธ	์กนั	เขา้	ไว	้ดว้ย	กนั	อยา่ง	ม	ีระบบ	ใน	รปู	ของ	ชดุ	การ	สอน	เรยีก	วา่	“ชดุ	วชิา”	ซึง่	แตล่ะชดุ	วชิา	ม	ีคา่	ไม	่นอ้ย	กวา่		

6	 หน่วยกิต	ทวิภาคของ	หลักสูตร	ระดับ	อุดมศึกษา	 ชุด	วิชา	หนึ่ง	แบ่ง	หน่วย	การ	สอน	ออก	เป็น	15	 หน่วย		 แต่ละ		

หน่วย	การ	สอน	ใช	้เวลา	ศึกษา	ประมาณ	12	ชั่วโมง	ต่อ	สัปดาห์

มหาวิทยาลัย	จัดการ	ศึกษา	เป็น	ระบบ	ทวิภาค	ปี	การ	ศึกษา	หนึ่ง	มี	2	ภาค	การ	ศึกษา	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา		

มี	ระยะ	เวลา	เรียน	ไม่	น้อย	กว่า	15	 สัปดาห์	 ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	อย่าง	น้อย		

1	 ชุด	วิชา	 แต่	ไม่	เกิน	3	 ชุด	วิชา	 จนกว่า	จะ	ครบ	จำานวน	ชุด	วิชา	ตาม	หลักสูตร	ใน	สาขา	วิชา	ที่	ศึกษา	 ทั้งนี้	ภายใน		

ระยะ	เวลา	ไม	่เกิน	3	เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนมี6ลักษณะคือ
(1)		หลักสูตร	ปริญญา	เอก

(2)		หลักสูตร	ปริญญา	โท

(3)		หลักสูตร	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต

(4)		หลักสูตร	ปริญญา	ตรี

(5)		หลักสูตร	ประกาศนียบัตร

(6)		โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร
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ทุก	หลักสูตร	ที่	เปิด	สอน	(ยกเว้น	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร)	 สำานักงาน	คณะ	กรรมการ	ข้าราชการ	พลเรือน	

(ก.พ.)	 ได้	รับรอง	คุณวุฒิ	ของ	ผู	้ที่	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	จาก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เท่ากับ	คุณวุฒิ	ของ	ผู้	จบ		

การ	ศกึษา	จาก	มหาวทิยาลยั	แหง่	อืน่	หาก	เขา้	รบั	ราชการ	จะ	ได	้รบั	การ	บรรจ	ุเปน็	ขา้ราชการ	พลเรอืน	ใน	ตำาแหนง่	และ	

อัตรา	เงิน	เดือน	เช่น	เดียว	กับ	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	จาก	มหาวิทยาลัย	แห่ง	อื่น

สำาหรับ	โครง	กา	รสัมฤ	ทธ	ิบัตร	มหาวิทยาลัย	จัด	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	ใน	2	ระดับ	คือ

-	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	ปริญญา	ตรี	และ	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	บัณฑิต	ศึกษา	โดย	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี
เปน็	โครงการ	ที่	ให	้บรกิาร	ทาง	วชิาการ	แก	่สงัคม	โดย	เผย	แพร	่ความ	รู	้ใน	แขนง	วชิา	ตา่งๆ	สู	่ประชาชน	ทัว่ไป	

ไม	่จำากดั	อาย	ุและ	วฒุ	ิการ	ศกึษา	โดย	นำา	ชดุ	วชิา	ที	่เปดิ	สอน	ใน	หลกัสตูร	ปรญิญา	ตร	ีทัง้	12	สาขา	วชิา	ของ	มหาวทิยาลยั	

ประมาณ	300	ชดุ	วชิา	และ	6	รายวชิา	เลอืก	เรยีน	ได	้ครัง้	ละ	1	-	3	ชดุ	วชิา/รายวชิา	เมือ่	สอบ	ผา่น	ชดุ	วชิา	และ	รายวชิา	ใด	

	จะ	ได้	รับ	ใบ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	รับรอง	ความ	รู้	 และ	สามารถ	โอน	ชุด	วิชา	เข้า	ใน	หลักสูตร	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ของ	

มหาวิทยาลัย		โดย	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	อยู่	ใน	โครงสร้าง	หลักสูตร	ปัจจุบัน

	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น	 สามารถเข้าเรียนในโครงการฯ	 ควบคู่ไปกับ	

การเรยีนในชัน้ปกต	ินำาความรูไ้ปเสรมิวชิาเรยีนในชัน้เรยีน	เมือ่สอบผา่นชดุวชิาใด	นอกจากจะไดร้บัใบสมัฤทธบิตัร	

รับรองความรู้ยังสามารถสะสมชุดวิชาโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีได้ทุกชุดวิชาที่มีปรากฏในโครงสร้าง	

หลักสูตรปัจจุบัน

	 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่กับ	

การศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรีได	้เมือ่สอบผา่นสามารถขอโอนชดุวชิาเขา้ในหลกัสตูรปรญิญาตรขีองสาขาวชิา	

ที่ศึกษาอยู่ขณะนั้นได้จะทำาให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น	 โดย	ต้อง	โอน	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ผ่าน	จาก	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	

	ให้	แล้ว	เสร็จ	ก่อน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 ทั้งนี้	ชุด	วิชา	ที่	โอน	จะ	ต้อง	เป็น	

ชุด	วิชาที่	ปรากฏ	ใน	โครงสร้าง	หลักสูตร	ที	่ศึกษา	

แนะนำาชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดใหม่และน่าสนใจ
รายวชิาภาษาจนีพืน้ฐานเพือ่การสือ่สาร1และรายวชิาภาษาจนีพืน้ฐานเพือ่การสือ่สาร2	เปน็	รายวชิา

ที	่ประกอบ	ด้วย	สื่อ	การ	สอน	ที	่มี	ประสิทธิภาพ	ยิ่ง	และ	มาตรฐาน	วิชาการ	ครบ	ถ้วน	เป็นการ	เสริม	ทักษะ	ฟัง		พูด		อ่าน	

และ	เขียน	ภาษา	จีน	ที	่สามารถ	สื่อสาร	กัน	ใน	ชีวิต	ประจำา	วัน

รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์	 เป็นการ	เรียน	รู้	คำา	ศัพท์	และ	บท	สนทนา	 ที่	ใช้	สื่อสาร	ใน	กิจกรรม	

ทางการ	ค้า		ฝึกฝน	โครงสร้าง	ไวยากรณ์	และ	บท	สนทนา	ด้าน	การ	ค้า		และ	การ	ฝึก	เขียน	อักษร	จีน

ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 เป็นการ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	และ	ทักษะ	การ	ฟัง	 พูด	 อ่าน	 และ	เขียน

คำา	ศัพท์	พื้น	ฐาน	เพื่อ	การ	สื่อสาร	ใน	ชีวิต	ประจำา	วันเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานคำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการธุรกิจ	เป็นการเรียนรู้คำาศัพท์	สำานวนและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารในธุรกิจ

การค้า	การลงทุน	ฝึกการอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในราชอาณาจักร

เขมร



6 คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องที่ยว	 เป็นการเรียนรู้คำาศัพท์	สำานวน	บทสนทนาที่ใช้สื่อสารเพื่อการ

ท่องเที่ยว	การบริการ	และความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในราชอาณาจักรกัมพูชา

โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	เปิด	รับ	สมัคร	ปี	ละ	4	 ครั้ง	 สามารถ	สมัคร	เรียน	ทาง	ไปรษณีย์	และ	สมัคร	ด้วย	

ตนเอง	ที่	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	 มสธ.	 และ		ที่ทำาการ	ของ	มหาวิทยาลัย	 ผู้	สนใจ	สามารถ	อ่าน	ข้อมูล	เพิ่ม	เติม	ได้ที่		

http://www.stou.ac.th	เลือก		โครง	กา	รสัมฤ	ทธ	ิบัตร

	

ตาราง	การ	สมัคร	เรียน	และ	การ	สอบ	ประจำาปี	2557

รุ่นที่ กำาหนดการสมัคร วันสอบ

87 15	ม.ค.	-		31	มี.ค.	2557 2		-	3	ส.ค.		2557

88* 1	ก.ค.		-	30	ก.ย.	2557 24	-	25	ม.ค.	2558

89 1	ต.ค.		-	31	ธ.ค.	2557 2	-	3	พ.ค.	2558

90 1	ม.ค.	-	31	มี.ค.	2558 25	-	26	ก.ค.	2558

หมายเหตุ	 *	โครงการสมัฤทธบิตัรปรญิญาตรตีัง้แตรุ่น่ที่	88	ปรบักำาหนดการสมคัรและวนัสอบตามกำาหนดการศกึษาอาเซยีน	

	 	 ทั้งนี้นักศึกษาควรตรวจสอบกำาหนดการสมัครและวันสอบ	 ของโครงการสัมฤทธิบัตรในแต่ละรุ่นจากเว็บไซต์	

	 	 ของมหาวิทยาลัย	http://www.stou.ac.th		โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
นักเรียน	นักศึกษา	และ	ประชาชน	ทั่วไป	ไม่	จำากัด	อาย	ุและ	วุฒิ	การ	ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
●		ค่าลงทะเบียนเรียนทุกชุดวิชา	ชุดวิชาละ	1,100	บาท	ยกเว้นชุดวิชาที่มีสื่อโสตทัศน์	เช่น	ดีวีดี/ซีดี/

วีซีดี	และ	MP3	ประกอบชุดวิชาเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่า	1,100	บาท	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	เพิ่มเติม

●		ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	รายวิชา	ละ	1,000	-	1,200	บาท	มี	6	รายวิชา	ดังนี้

	 	1.		รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร	1	 รหัส	11100	 รายวิชาละ		1,200	บาท

	 	2.		รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร	2	 รหัส	11200	 รายวิชาละ		1,200	บาท

	 	3.		รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์							 รหัส	11300	 รายวิชาละ		1,200	บาท

	 	4.		รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์	2	 รหัส	11400	 รายวิชาละ		1,200	บาท

	 	5.		รายวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ	1	 รหัส	11015	 รายวิชาละ		1,000	บาท

	 	6.		รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว	1	 รหัส	11017	 รายวิชาละ		1,000	บาท

●		ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ซ้ำา	ใน	ชุด	วิชา	และ	รายวิชา	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	หรือ	ไม่	ได้	เข้า	สอบ

	 	-		ชุด	วิชา	ละ	400	บาท	 -	รายวิชา	ละ	500	บาท

	 			(ยกเว้น	ชุด	วิชา	และ	รายวิชา	นั้น	มี	การ	ปรับปรุง	เอกสาร	การ	สอนต้อง	ชำาระ	เต็ม	จำานวน)
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การโอนชุดวิชา
ผู้	เรียน	ที่	สอบ	ผ่าน	ชุด	วิชา/รายวิชา	ของ	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	 นอกจาก	จะ	ได้	รับ	ใบ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	รับรอง		

ความ	รู	้ใน	ชดุ	วชิา/ราย	ว	ิชา	นัน้ๆ	แลว้	เมือ่	สมคัร	เปน็	นกัศกึษา	ของ	มหาวทิยาลยั	ยงั	สามารถ	นำา	ทกุ	ชดุ	วชิา	ที	่สอบ	ผา่น	

แล้ว	โอน	เข้า	หลักสูตร	ปริญญา	ตรี	ได้	โดย	ทุก	ชุด	วิชา	ที่	โอน	จะ	ต้อง	มี	ปรากฏ	ใน	โครงสร้าง	หลักสูตร	ปัจจุบัน

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	งาน	พิธี	มอบ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	แก่	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ทุก	ท่าน	ประมาณต้นปีของ	ทุก	ปี	

ทั้งนี้	ผู้	เรียน	ไม่	ต้อง	เสีย	ค่า	ใช้	จ่าย	แต่	อย่าง	ใด	 หาก	ไม่	สามารถ	ร่วม	งาน	พิธีมอบฯ	 ได้	 มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	

	ใบ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	ไป	ให้	ทาง	ไปรษณีย	์หลัง	จาก	เสร็จ	พิธี	มอบ

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เป็น	โครงการ	ที่	ให้	บริการ	วิชาการ	แก่	สังคม	 สำาหรับ	ผู้	จบ	ปริญญา	ตรี	ที่	ต้องการ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	 ทักษะ		

และ	ความ	ชำานาญ	ใน	การ	พฒันา	วชิาชพี	ของ	ตน	ให	้ม	ีประสทิธภิาพ	ยิง่	ขึน้	โดย	ทาง	มหาวทิยาลยั	ได	้นำา	ชดุ	วชิา		ใน	ระดบั	

ปริญญา	โท	มา	ให้	เลือก	เรียน	ได	้ตาม	ความ	สนใจได้ครั้งละ	1	-	2	ชุดวิชาจากสาขาวิชา	ดังนี	้สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร	์

สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร	์สุขภาพ	สาขา	

วิชา	เศรษฐศาสตร์	สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	สาขา	วิชา	มนุษย	นิเวศ	ศาสตร์	และ	สาขา	วิชา	เกษตร	ศาสตร์และ	สหกรณ์	

โดย	จะ	เปิด	รับ	สมัคร	ผู	้เรียน	ปี	การ	ศึกษา	ละ	2	รุ่น

	

รุ่นที่ กำาหนดการรับสมัคร วันสอบ

1 1	มี.ค.	-	30	มิ.ย.	2557 24	-	25	ม.ค.	2558

2 1	ก.ย.	-	31	ธ.ค.	2557 25	-	26	ก.ค.	2558
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ผู้สมัครเรียนต้องชำาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน	 ชุดวิชาละ	11,200	 บาท	 โดยเสียค่าใช้จ่าย	

ครัง้เดยีวและไมม่คีา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ	หากตอ้งการสมคัรเรยีนชดุวชิาเดมิทีส่อบไมผ่า่นหรอืไมไ่ดเ้ขา้สอบเสยีคา่ใชจ้า่ย	

ชุดวิชาละ	9,500	บาท	ยกเว้น	ชุดวิชานั้นมีการปรับปรุงเอกกสารการสอนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำานวนและ

โปรดแนบใบแจ้งผลการสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ

ทั้งนี้	ผู้	เรียน	ต้อง	ศึกษา	ด้วย	ตนเอง	 ตาม	ระบบ	การ	เรียน	การ	สอน	ทาง	ไกล	ของ	มหาวิทยาลัย	 โดย	อาศัย		

สือ่	การ	สอน	ประเภท	ตา่งๆ	ที	่มหาวทิยาลยั	จดั	ขึน้	และ	เขา้	รว่ม	กจิกรรม	ปฏสิมัพนัธ	์โดย	การ	สมัมนา	เสรมิ/สมัมนา	เขม้	

และ	การ	เรียน	แบบ	มี	ปฏิสัมพันธ์	ออนไลน์	(e-Learning)	ใช้	เวลา	ประมาณ	2	-	3	วัน	ใน	วัน	ศุกร์	-	วัน	อาทิตย์	และ	

เข้า	สอบ	ตาม	วัน	 เวลา	 และ	สถาน	ที่	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 เมื่อ	สอบ	ผ่าน	ผู้	เรียน	จะ	ได้	รับ	ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิต

ศึกษา	และ	สามารถ	โอน	ชุด	วิชา	ที่	ได้	รับ	ใบ	สัมฤ	ทธ	ิบัตร	บัณฑิต	ศึกษา	เข้า	ใน	หลักสูตร	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	โท	

เมื่อ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	และ	ผ่าน	การ	คัด	เลือก	เข้า	ศึกษา	กับ	มหาวิทยาลัย	และ	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ผ่าน	นั้น	เป็น	ชุด	วิชา	ใน	

โครงสร้าง	ของ	หลักสูตร	ที่	ศึกษา

สถานภาพของผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ได้	กำาหนด	สถานภาพ	ของ	ผู้	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ต่างๆ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

(1)		ผู้	ที่	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร	ปริญญา	และ	ประกาศนียบัตร	 ที่	กำาหนด	ให้	ผู้	เข้า	ศึกษา	มี	พื้น	ความ	รู้	ตั้งแต่		

ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า5ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์รวมทั้งผู้มีคุณสมบัติ

เข้าศึกษาอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547	โดย	

หลักสูตร	ที่	เข้า	ศึกษา	ได้	รับ	การ	รับรอง	จาก	กระทรวง	ศึกษาธิการ	 และ	จาก	สำานักงาน	คณะ	กรรมการ	ข้าราชการ	

พลเรือน	(ก.พ.)	ให้	ผู้	ที่	ศึกษา	มี	สถานภาพ	เป็น	“นักศึกษา”

(2)		ผู้	ที่	ศึกษา	ใน	โครง	กา	รสัมฤ	ทธ	ิบัตร	เพื่อ	รับ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	ให้	มี	สถานภาพ	เป็น	“ผู้	เรียน”

(3)		ผู	้ที	่ศกึษา	ตาม	หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัร	ของ	มหาวทิยาลยั	ที	่มไิด	้กำาหนด	พืน้	ความ	รู	้ขัน้	ต่ำา	หรอื	กำาหนด	ไว้

	ต่ำา	กวา่	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่3	หรอื	เทยีบ	เทา่	ม	ีประสบการณ	์การ	ทำางาน	ไม	่นอ้ย	กวา่	5	ป	ีและ	มอีาย	ุไม	่ต่ำา	กวา่	20	ปบี	ร	ิบรูณ	์

รวม	ทั้ง	หลักสูตร	ดัง	กล่าว	เป็น	หลักสูตร	ของ	มหาวิทยาลัย	 ซึ่ง	มิได้	เสนอ	ให้	ทบวง	มหาวิทยาลัย	หรือ	สำานักงาน		

คณะ	กรรมการ	ข้าราชการ	พลเรือน	(ก.พ.)	รับรอง	ให้	ผู้	ศึกษา	ม	ีสถานภาพ	เป็น	“ผู้	เรียน”

ระบบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ใช้	ระบบ	การ	สอน	ที่	เอื้อ	อำานวย	ให้	นักศึกษา	สามารถ	ใช้	เวลา	ว่าง	ศึกษา		

ด้วย	ตนเอง	โดย	ไม่ต้อง	เข้า	ชั้น	เรียน	ตาม	ปกติ	 แต่	ใช้	วิธ	ีการ	ศึกษา	ผ่าน	สื่อ	การ	สอน	ต่างๆ	 เรียก	ระบบ	การ	สอน	นี	้ว่า	

“ระบบ	การ	สอน	ทาง	ไกล”	นักศึกษา	จะ	ศึกษา	จาก	สื่อ	การ	สอน	ต่างๆ	ดังนี	้คือ

(1)		ศึกษา	จาก	วัสดุ	การ	ศึกษา	ที่	ส่ง	ให้	ทาง	ไปรษณีย์	 ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	เอกสาร	การ	สอน	 แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ		

ซีดี	/ดีวีดีเสียง	ดีวีดีประจำาชุดวิชา	หรือซีดี	/ดีวีดีีมัลติมีเดียประจำา	ชุด	วิชา	และ	วัส	ดุ	การศึกษาอื่นๆ

(2)		ศึกษา	จาก	สื่อ	ทาง	วิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	วิทยุ	โทรทัศน์	ที่	จัด	ประกอบ	ชุด	วิชา

(3)		เข้า	รับ	การ	สอน	เสริม	 ณ	 ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ต่างๆ	 จาก	อาจารย์	สอน	เสริม	ประจำา	ศูนย์	ต่างๆ		

ทั่ว	ประเทศ
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(4)		ศึกษา	ค้นคว้า	เพิ่ม	เติม	ด้วย	ตนเอง	จาก	วัสดุ	การ	ศึกษา	อื่นๆ	ณ	มุม	มสธ.	ห้อง	สมุด	ประชาชน	ประจำา	

จังหวัด	ทุก	จังหวัด	(ยกเว้น	กรุงเทพมหานคร)

(5)		ใน	บาง	ชุด	วิชา	นักศึกษา	จะ	ต้อง	เข้า	ทำาการ	ทดลอง	ใน	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	 ศึกษา	ค้นคว้า	และ	ทำางาน		

ตาม	ที่	ได้	รับ	มอบ	หมาย	ภายใน	ระยะ	เวลา	และ	สถาน	ที่	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

(6)		ชดุ	วชิา	ใน	หลกัสตูร	ศลิป	ศาสตร	บณัฑติ	แขนง	วชิา	ภาษา	องั	ฤกษ	ที่รหสัชดุวชิาขึน้ตน้ดว้ยรหสั14XXX

เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนและเก็บคะแนนออนไลน์ในระบบD4L+P	นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	จะต้อง

ลงทะเบียนเข้าระบบ		และ	ตรวจ	สอบ	เวลาเริ่ม	เรียน	ด้วย	ตนเอง	ทาง	เว็บไซต์	http://www.stou.ac.th/schools/

sla/b.a.english/ ภายในเวลาที่กำาหนด หากพ้นกำาหนดแล้ว ระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัต	ิ ทำาให้	

นกัศกึษา	ไม	่สามารถ	สง่	งาน	และ	ไมม่	ีคะแนน	เกบ็	ยกเวน้ชดุวชิา	14319	ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ	และชดุวชิา	

14422	การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล	มีการเรียนการสอนในระบบ	Moodle

(7)		สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์	 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	 วิชาเอกการจัดการ	

การผลิตสัตว์	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์	ชุดวิชา	93355	การจัดการสุขภาพสัตว์	ผ่านระบบบริหาร

จัดการเรียนรู้	Moodle	เสริมการใช้สื่อ	e-Tutorial	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวสามารถเข้าชม

รายการสอนเสริมออนไลน์ได้ที	่http://moodle.stou.ac.th
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	3. 	การบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัแบง่สว่นราชการออกเปน็สาขาวชิาตา่งๆ	12	สาขาวชิา	มฐีานะเทยีบเทา่คณะ	รบัผดิชอบงาน	

ดา้นวชิาการ	มสีำานกัตา่งๆ	9	สำานกั	คอื	สำานกัทะเบยีนและวดัผล	สำานกัเทคโนโลยกีารศกึษา	สำานกับรกิารการศกึษา	

สำานักวิชาการ	 สำานักบรรณสารสนเทศ	 สำานักพิมพ์	 สำานักการศึกษาต่อเนื่อง	 สำานักคอมพิวเตอร์	 และ	

สำานักบัณฑิตศึกษา	 รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสำานักอีก	1	สถาบัน	คือ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 โดยมี

สำานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง	ดังแผนภูม	ิหน้า	10

สภามหาวิทยาลัย
มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 (1)		วางนโยบายของมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการศกึษา	การวจิยั	การใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่งัคมและ	

	 				การทะนุบำารุงวัฒนธรรม	ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบาย	

	 				ของรัฐ

	 (2)		จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 (3)		อนุมัติให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตร

	 (4)		พิจารณาการจัดตั้ง	 ยุบ	 รวม	 และเลิกสำานักงานอธิการบดี	 สถาบัน	 สำานัก	 และสาขาวิชา		

	 				แล้วแต่กรณี

	 (5)		อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

	 (6)		พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบด	ีและศาสตราจารย์ประจำา

	 (7)		อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	 ผู้อำานวยการสถาบัน	 ผู้อำานวยการสำานัก		

	 				รองผู้อำานวยการสถาบัน	รองผู้อำานวยการสำานัก	รองศาสตราจารย	์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 (8)		จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

	 (9)		แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(10)	หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

สภาวิชาการ
มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดังนี้

	 (1)		พิจารณากำาหนดหลักสูตร	การสอน	และการวัดผลการศึกษา

	 (2)	เสนอการให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตร

	 (3)	เสนอการจัดตั้ง	ยุบ	รวม	และเลิกสถาบัน	สำานัก	และสาขาวิชา

	 (4)	พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

	 (5)	เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 (6)		พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย	์ รองศาสตราจารย	์ และ	

	 				ผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 (7)		จดัหาวธิกีารอนัจะยงัการศกึษา	การวจิยั	และการบรกิารทางวชิาการของมหาวทิยาลยัใหเ้จรญิ	

	 				ยิ่งขึ้น
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	 (8)	พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

	 (9)		แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ	ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

หน่วยงานทางวิชาการ

1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์(e-mail	address:	laoffice@stou.ac.th)
	 	รบั	ผดิ	ชอบ	การ	สอน	หมวด	วชิา	ศกึษา	ทัว่ไป	แก	่สาขา	วชิา	ตา่งๆ	ของ	มหาวทิยาลยั	และ	เปดิ	สอน	หลกัสตูร	

วิชา	เอก	ใน	แขนง	วิชา	ต่างๆ	ตลอด	จน	เปิด	สอน	ชุด	วิชา	เลือก	เพื่อ	เสริม	วิชา	เอก	แก่	สาขา	วิชา	อื่น

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์	 แขนงวิชา

ภาษาอังกฤษ	 และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา	 ระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษา

อังกฤษเฉพาะอาชีพ	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ	

และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์(e-mail	address:	caoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	เพื่อ	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	และ	พัฒนา	บุคลากร	ใน	สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	

ทาง	ด้าน	วิทยุ	กระจาย	เสียง	โทรทัศน	์ภาพยนตร์	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	การ	โฆษณา	และ	การ	ประชาสัมพันธ์	นอกจาก	นี	้ยัง	

มุ่ง	ส่ง	เสริม	การ	วิจัย	และ	ค้นคว้า	ตลอด	จน	เผย	แพร่	ความ	รู้	วิชาการ	ด้าน	นิเทศศาสตร์	แก่	สังคม	ให้	กว้าง	ขวาง	ยิ่ง	ขึ้น

	 	ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ	และระดบัประกาศนยีบตัรเปดิสอนหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

3.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(e-mail	address:	edoffice@stou.ac.th)
	 	รบั	ผดิ	ชอบ	หลกัสตูร	และ	การ	สอน	ใน	ลกัษณะ	การ	ศกึษา	ตอ่	เนือ่ง	แก	่บคุลากร	ประจำา	การ	ที	่ปฏบิตั	ิหนา้ที	่

ทางการ	ศกึษา	หรอื	ม	ีคณุวฒุ	ิทางการ	ศกึษา	เพือ่	เพิม่พนู	วทิยฐานะ	และ	ความ	รู	้ความ	สามารถ	ใน	วชิาชพี	ผลติ	บคุลากร	

ให้	สอดคล้อง	กับ	แผน	พัฒนาการ	ศึกษา	แห่ง	ชาติ	ที	่มุ่ง	กระจาย	การ	ศึกษา	ไป	สู	่ท้อง	ถิ่น	และ	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	

สังคม	และ	ชุมชน

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา	

วิชาเอกการแนะแนว	 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ	 และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 ระดับ

ประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ(e-mail	address:	msoffice@stou.ac.th)
	 	รบั	ผดิ	ชอบ	หลกัสตูร	และ	การ	สอน	ทางดา้นบรหิารธรุกจิ	รฐัประศาสนศาสตร	์และการบญัช	ีเพือ่สนบัสนนุ

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	รวมทัง้การวจิยัทางวชิาการและการบรกิารเผยแพรค่วามรูด้า้นวทิยาการจดัการ

ในหมู่นักธุรกิจ	ข้าราชการ	และผู้บริหารด้านต่างๆ

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	 หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต	เปิดสอน	4	วิชาเอก	ได้แก่	วิชาเอกการจัดการ	วิชาเอกการเงิน	วิชาเอกการตลาด	และวิชา

เอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	เปิดสอน	3	วิชาเอก	ได้แก่	
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วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย	์วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่	และวชิาเอกการบรหิารงานทัว่ไป	และหลกัสตูร

บัญชีบัณฑิต

5.สาขาวิชานิติศาสตร์(e-mail	address:	lwoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	วิชา	กฎหมาย	ใน	รูป	ลักษณะ	ต่างๆ	รวม	ทั้ง	การ	วิจัย	และ	การ	บริการ		

ทาง	วิชาการ	แก่	สังคม	ของ	สาขา	วิชา	นี้

	 	ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ	และระดบัประกาศนยีบตัรเปดิสอนหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน	 สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน	 เป็นโครงการ	

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมที่ดิน	 กระทรวงมหาดไทย	 รับสมัครเฉพาะ	

บุคลากรของกรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(e-mail	address:	hsoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	เพื่อ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	ความ	สามารถ	แก่	ผู้	ให้	บริการ	สาธารณสุข		

ทุก	ประเภท	 ทุก	ระดับ	 เพื่อ	เป็นการ	ยก	ระดับ	สุขภาพ	ของ	บุคคล	 คุณภาพ	ชีวิต	 ครอบครัว	 ประชากร	ส่วน	รวม		

ส่ง	เสริม	การ	วิจัย	และ	การ	บริการ	เผย	แพร่	ความ	รู	้แก่	ประชาชน	ทาง	ด้าน	วิทยาศาสตร	์สุขภาพ

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

7.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(e-mail	address:	nsoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลกัสตูร	และ	การ	สอน	ด้าน	พยาบาล	ศาสตร	์เพือ่	ผลิต	บัณฑิต	พยาบาล	ศาสตร	์ที่	มี	คุณภาพ	

ตาม	มาตรฐาน	วชิาชพี	การ	พยาบาล	และ	ผดงุครรภ	์สามารถ	ใหก้าร	ดแูล	สขุภาพ	ของ	ผู	้ใช	้บรกิาร	ทัง้	บคุคล	ครอบครวั	

และ	ชุมชน	แบบ	องค์	รวม	ใน	ทุก	ช่วง	วัย	ของ	ชีวิต	ทั้ง	ใน	ภาวะ	ปกติ	และ	ภาวะ	เจ็บ	ป่วย	 ส่ง	เสริม	การ	ศึกษา	วิจัย	 สร้าง		

องค	์ความ	รู	้และ	นวตักรรม	ดา้น	การ	พยาบาล		สรา้ง	มาตรฐาน	การ	ศกึษา	พยาบาล	ใน	ระบบ	การ	สอน	ทาง	ไกล		รวม	ทัง้		

ให	้บริการ	ทาง	วิชาการ	และ	บริการ	สุขภาพ	ที่	เป็น	ประโยชน	์ต่อ	ประชาชน	ท้อง	ถิ่น	องค์กร	ของ	รัฐ	และ	เอกชน

	 	ในปีการศึกษา	2557	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์งดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี	้เนื่องจากอยู่ระหว่าง

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(e-mail	address:	ecoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	วิชา	พื้น	ฐาน	ทาง	เศรษฐศาสตร	์และ	เน้น	หนัก	ใน	ด้าน	เศรษฐศาสตร์	

ทั่วไป	และ	เศรษฐศาสตร์	ธุรกิจ	 นอกจาก	นี้	สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์	ยัง	ให้	บริการ	การ	สอน	วิชา	พื้น	ฐาน	ทาง	

เศรษฐศาสตร์	แก่	สาขา	วิ	ชา	อื่นๆ	ด้วย

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์	 และวิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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9.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(e-mail	address:	heoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	ทาง	ด้านพัฒนาการ	มนุษย์	และ	ครอบครัว	 	และ	วิทยาการ	อาหาร		

และ	โภชนาการ	รวม	ทั้ง	การ	วิจัย	และ	การ	บริการ	ทาง	วิชาการ	แก่	สังคม	ของ	สาขา	วิชา	

	 	ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	แขนงวชิาวทิยาการอาหารและโภชนาการ	

วิชาเอกอาหาร	 โภชนาการและการประยุกต์	 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

10.สาขาวิชารัฐศาสตร์(e-mail	address:	psoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	เพื่อ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	ความ	สามารถ	ทาง	วิชาการ	เกี่ยว	กับ	การเมือง		

การ	ปกครอง	ให้	กับ	ข้าราชการ	และ	ผู้	ทำางาน	เกี่ยวข้อง	กับ	การเมือง	การ	ปกครอง	 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ตลอด	จน	

ประชาชนทั่วไป	ให้	มี	ความ	รู้	พื้น	ฐาน	อย่าง	ดี	เกี่ยว	กับ	สังคมการเมืองไทยและต่างประเทศ	 และ	มี	ความ	สามารถใน

การประยกุตใ์ชค้วามรู้	ใน	ดา้น	ตา่งๆ	ที	่จำาเปน็	สำาหรบั	สงัคมการเมอืง	รวม	ทัง้	สง่	เสรมิ	การ	ศกึษา	คน้ควา้	วจิยั	ใน	ระดบั	

ท้อง	ถิ่น	ภูมิภาค	และ	ระดับ	ประเทศ	ใน	ทาง	รัฐศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์ที	่เกี่ยวข้อง

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์	

และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์(e-mail	address:	agoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	เพื่อ	มุ่ง	ส่ง	เสริม	ให้	ผู้	สนใจ	ทาง	ด้าน	การเกษตร	และ	สหกรณ	์รวม	ทั้ง		

เจา้	หนา้ที	่ของ	รฐับาล	ให	้ม	ีความ	รู	้ใหม่ๆ 	ทางการ	เกษตร	และ	สหกรณ	์นอกจาก	นี	้สาขา	วชิาเกษตรศาสตร	์และ	สหกรณ	์

ยัง	เป็น	แหล่ง	ความ	รู้	ที่	จะ	ช่วย	พัฒนา	ประชาชน	โดย	ทั่วไป	ให้	มี	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ใน	เรื่อง	การเกษตร	 และ	สหกรณ	์

ตลอด	จน	ช่วย	ให	้มี	ความ	รัก	ใน	ธรรมชาติ	และ	ปรารถนา	ที่	จะ	อนุรักษ	์ธรรมชาติ	และ	ระบบ	นิเวศน	์ให้	ดี	ขึ้น

	 	ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร	แขนงวิชา	

การจัดการการเกษตร	 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช	 วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว	์ วิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร	และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	แขนงวิชาสหกรณ์

12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(e-mail	address:	stoffice@stou.ac.th)
	 	รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	และ	การ	สอน	เพื่อ	มุ่ง	ผลิต	บัณฑิต	และ	พัฒนา	บุคลากร	ทาง	ด้าน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลย	ีนอกจาก	นี	้ยงั	มุง่	สนบัสนนุ	การ	วจิยั	คน้ควา้	ทาง	วทิยาศาสตรป์ระยกุต	์และ	เทคโนโลย	ีและ	การ	ให	้บรกิาร	

ทาง	วิชาการ	แก่	สังคม

	 	ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	วชิาเอก

เทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม	วชิาเอกเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ	์และแขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์	 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 และวิชาเอกการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หน่วยงานบริหาร

สำานักงานอธิการบดี
ประกอบ	ด้วย	กอง	กลาง	กอง	คลัง	กอง	แผน	งาน	กอง	พัสดุ	กอง	การ	เจ้า	หน้าที่

หน่วยงานที่จัดตั้งภายใน
ประกอบ	ด้วย	 หน่วย	ตรวจ	สอบ	ภายใน	 งาน	วิเทศสัมพันธ์	 งาน	อาคาร	สถาน	ที่	 หน่วย	เลขานุการ	กิจ		

ศูนย์	ประสาน	งานการ	ประกัน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	 ศูนย์	ฝึก	อบรม	เทคโนโลยี	การ	พิมพ์	แห่ง	ชาติ	 ศูนย์	สารสนเทศ	

ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	ศูนย์	วิทย	ุสื่อสาร	ศูนย	์สัมมนา	และ	ฝึก	อบรม	และ	งาน	ประสาน	ศูนย	์วิทย	พัฒนา

ทั้งนี้	 หาก	นักศึกษา	หรือ	ผู้	สนใจ	ทั่วไป	มี	ปัญหา	หรือ	ข้อ	สงสัย	ใดๆ	 เกี่ยว	กับ	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	ของ	

	มหาวิทยาลัย	 สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	ได้ที่	ศูนย์	สารสนเทศ	ของ	มหาวิทยาลัย	 โทรศัพท์	

หมายเลข	0	2982	9700,	0	2503	3545,	0	2503	3547	-	8,	0	2503	3630,	0	2504	7191	-	5	และ	0	2504	7788	

โทรสาร	หมายเลข	0	2503	3546	(ตลอด	24	ชั่วโมง)	และ	e-mail	address:	ic.proffice@stou.ac.th

หน่วยงานบริการทางวิชาการ

สำานักทะเบียนและวัดผล(e-mail	address:	reoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ด้วย	 สำานักงาน	เลขานุการ	 ฝ่าย	รับ	นักศึกษา	 ฝ่าย	ทะเบียน	นักศึกษา	 ฝ่าย	วัดผล	การ	ศึกษา	

ศูนย์วิจัย	และ	พัฒนา	แบบ	ทดสอบ	 ศูนย์	วิชาการ	ประเมิน	ผล	 ฝ่าย	จัด	สอบ	 และ	ศูนย์	ข้อมูล	ทะเบียน	และ	บริการ	

นักศึกษา

หาก	นกัศกึษา	ตอ้งการ	ตดิตอ่	เกีย่ว	กบั	การรบัสมคัรนกัศกึษาและผูเ้รยีน	การลง	ทะเบยีน	เรยีน	การ	เพิม่/	

ถอน	ชุด	วิชา	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	การ	สอบ	และ	การ	ประมวล	ผลการ	สอบ	การ	แจ้ง	ผล	สอบ	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	

และ	การ	ร้อง	เรียน	เรื่อ	งอื่นๆ	 ที่	เกี่ยว	กับกิจกรรม	การ	ศึกษา	 สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที่	โทรศัพท์	หมายเลข		

0	2504	7231	-	6	หรือ	0	2503	3598	-	9,	0	2503	3632	และ	โทรสาร	หมายเลข	0	2982	9607

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา(e-mail	address:	etoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ดว้ย	สำานกังาน	เลขานกุาร	ฝา่ย	จดั	ระบบ	และ	วจิยั	สือ่	การ	ศกึษา	ศนูย	์โสต	ทศันศกึษา	ศนูย	์บรกิาร		

การ	สอน	ทาง	วิทยุ	และ	โทรทัศน์	 ฝ่าย	วิศวกรรม	เทคโนโลยี	การ	สื่อสาร	 ศูนย์	วิชาการ	เทคโนโลยี	และ	สื่อสาร		

การ	ศึกษา	และ	ศูนย์	การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

หาก	นกัศกึษา	ม	ีปญัหา	เกีย่ว	กบั	การ	รบั	ฟงั	-	ชม	รายการ	วทิย	ุกระจาย	เสยีง	และ	วทิย	ุโทรทศัน	์สามารถ	ตดิตอ่	

	สอบถาม	ได้ที่	โทรศัพท	์หมายเลข	0	2504	7386

หาก	นักศึกษา	มี	ปัญหา	เกี่ยว	กับ	คุณภาพ	ซีดี	เสียง	ประจำา	ชุด	วิชา	และ	วี	ซีดี	ประจำา	ชุด	วิชา	 สามารถ	ติดต่อ	

สอบถาม	ได้ที่	โทรศัพท	์หมายเลข	0	2504	7327

หาก	นักศึกษา	ต้องการ	ขอรับ	บริการ	สำาเนา	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	 วิทยุ	โทรทัศน์	 วีดิ	ทัศน์	 และ	ซีดี	

เสียง	ต่างๆ	สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที	่โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7306	-	7
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หาก	นักศึกษา	มี	ปัญหา	เกี่ยว	กับ	การ	เข้า	ใช้	ระบบ	การ	เรียน	การ	สอน	ทาง	ไกล	ผ่าน	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์		

(STOU	e-learning)	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข	0	2504	7415	-	8	หรือ	e-mail	address:

e-Learning@stou.ac.th	ของศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส	์สำานักเทคโนโลยีการศึกษา

สำานักบริการการศึกษา(e-mail	address:	esoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ด้วย	สำานักงาน	เลขานุการ	ฝ่าย	แนะแนว	การ	ศึกษา	ศูนย	์บริการ	การ	ศึกษา	ประจำา	ภูมิภาค	ศูนย์

บริการนักศึกษาพิการ	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	และ	ศูนย์	บริการ	การ	สอน	ทาง	ไปรษณีย์

หาก	นักศึกษา	ต้องการ	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	การ	รับ	เอกสาร	การ	สอน/วัสด	ุการ	ศึกษา	สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	

ได้ที่	โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7623,	0	2504	7626

หาก	นกัศกึษา	ตอ้งการ	ขอ้มลู	เกีย่ว	กบั	การ	สอน	เสรมิ/การ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิเสรมิ	ทกัษะ	สามารถ	ตดิตอ่	สอบถาม	

ได้ที่	โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7611	-	3,	0	2503	3591,	0	2503	3865	หรือ	โทรสาร	หมายเลข	0	2503	3587

หาก	นักศึกษา	ต้องการ	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	และ	อาชีพ	 ทุน	การ	ศึกษา	 สามารถ	ติดต่อ	

สอบถาม	ได้ที่	โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7631	-	7	ชมรม	นักศึกษา	การ	ศึกษา	วิชา	ทหาร	และ	กีฬา	มหาวิทยาลัย	

สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที	่โทรศัพท	์หมายเลข	0	2504	7698	-	9	หรือ	โทรสาร	หมายเลข	0	2503	3868

หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ	 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข		

0	2504	7821	และ	0	2504	7823

สำานักวิชาการ(e-mail	address:	aaoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ดว้ย	สำานกังาน	เลขานกุาร	ฝา่ย	ตำารา	ฝา่ย	พฒันา	คณาจารย์	ฝา่ย	พฒันา	หลกัสตูร	และ	การ	สอน	

และ	ฝ่าย	ประสบการณ์	วิชาชีพ

หาก	นักศึกษา	มี	ปัญหา	เก่ียว	กับ	การ	อบรม	เข้ม	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ/การ	อบรม	เข้ม	(พิเศษ)	 ชุด	วิชา	

สามารถ	ตดิตอ่	สอบถาม	ไดท้ี	่โทรศพัท	์หมายเลข	0	2504	7531	-	4	หรอื	e-mail	address:	pt.aaoffice@stou.ac.th

หาก	นักศึกษา	มี	ปัญหา	เกี่ยว	กับ	การ	เข้า	รับ	พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	 สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที่	

โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7506	-	7,	0	2504	7509	และ	0	2504	7511	-	12

สำานักบรรณสารสนเทศ(e-mail	address:	dioffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ด้วย	 สำานักงาน	เลขานุการ	 ฝ่าย	เทคนิค	 ฝ่าย	บริการ	สนเทศ	 ฝ่าย	บริการ	สื่อ	การ	ศึกษา	 และ		

ศูนย	์เทคโนโลยี	บรรณ	สารสนเทศ

หาก	นักศึกษา	ต้องการ	ใช้	บริการ	ห้อง	สมุด	สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที่	โทรศัพท	์หมายเลข	0	2504	7463	-	4

สำานักพิมพ์(e-mail	address:	upoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ด้วย	สำานักงาน	เลขานุการ	ฝ่าย	จัด	พิมพ์	ฝ่าย	เผย	แพร่	และ	จัด	จำาหน่าย	และ	ฝ่าย	วิชาการ

หาก	นกัศกึษา	ตอ้งการ	สัง่	ซือ้	เอกสาร	การ	สอน/วสัด	ุการ	ศกึษา	ของ	มหาวทิยาลยั	สามารถ	ตดิตอ่	สอบถาม	

ได้ที่	โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7671	-	2
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สำ�นักก�รศึกษ�ต่อเนื่อง(e-mail	address:	ceoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ด้วย	สำานักงาน	เลขานุการ	ฝ่าย	บริการ	เผย	แพร่	ทาง	ไกล	ฝ่าย	บริหาร	การ	ฝึก	อบรม	ฝ่าย	พัฒนา	

สื่อ	และ	เทคโนโลยี	การ	ฝึก	อบรม	ฝ่าย	วิเคราะห์	โครงการ	และ	หลักสูตร	การ	ฝึก	อบรม	และ	ฝ่าย	อุทยาน	การ	ศึกษา

หาก	นกัศกึษา	ตอ้งการ	ทราบ	ราย	ละเอยีด	เกีย่ว	กบั	โครง	กา	รสมัฤ	ทธ	ิบตัร	และ	โครง	กา	รสมัฤ	ทธ	ิบตัร	บณัฑติ	

ศึกษา	สามารถ	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที	่โทรศัพท	์หมายเลข	0	2504	7710	-	2	และ	หลักสูตร	การ	ฝึก	อบรม	สามารถ	

ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที	่โทรศัพท	์หมายเลข	0	2504	7716	-	8	หรือ	โทรสาร	หมายเลข	0	2503	3558

สำานักคอมพิวเตอร์(e-mail	address:	csoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ด้วย	 สำานักงาน	เลขานุการ	 ฝ่าย	บริการ	งาน	คอมพิวเตอร์	 ฝ่าย	ปฏิบัติ	การ	ประมวล	ผล	และ		

ฝ่าย	วิเคราะห์	และ	พัฒนา	ระบบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา(e-mail	address:	rdoffice@stou.ac.th)
ประกอบ	ดว้ย	สำานกังาน	เลขานกุาร	ฝา่ย	ประสาน	งานการ	วจิยั	ฝา่ย	พฒันา	และ	เผย	แพร	่งาน	วจิยั	ศนูยว์จิยั	

การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	ศูนย์	บริการ	งาน	วิจัย	ลักษณะ	พิเศษ	และ	ฝ่าย	วิจัย	สถาบัน

หาก	นกัศกึษา	ตอ้งการ	ทราบ	ราย	ละเอยีด	เกีย่ว	กบั	ผล	งาน	วจิยั	ของ	มหาวทิยาลยั	สามารถ	ตดิตอ่	สอบถาม	

ได้ที่	โทรศัพท์	หมายเลข	0	2504	7586	-	98	และ	โทรสาร	หมายเลข	0	2503	4898

สำานักบัณฑิตศึกษา(e-mail	address:	gsoffice@stou.ac.th)
สำานกั	บณัฑติ	ศกึษา	เปน็	หนว่ย	งาน	สนบัสนนุ	การ	จดั	กจิกรรม	การ	เรยีน	การ	สอน	ใน	หลกัสตูร	หลงั	ปรญิญา	ตร	ี	

ทกุ	ระดบั	หลกัสตูร	ไดแ้ก	่1)	ประกาศนยีบตัร	บณัฑติ	2)	ปรญิญา	โท	3)	ประกาศนยีบตัร	ชัน้	สงู	และ	4)	ปรญิญา	เอก

ประกอบ	ด้วย	 สำานักงาน	เลขานุการ	 ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา	 ฝ่าย	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์		

บัณฑิต	ศึกษา	ฝ่าย	ส่ง	เสริม	มาตรฐาน	บัณฑิต	ศึกษา	และ	ฝ่าย	การ	ศึกษา	นานาชาติ

หาก	นกัศกึษา	ตอ้งการ	ตดิตอ่	สอบถาม	ขอ้มลู	เกีย่ว	กบั	การ	รบั	สมคัร	นกัศกึษา	ใน	ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา	รปู	แบบ	

	การ	จดัการ	เรยีน	การ	สอน	และ	เรือ่	งอืน่ๆ	ที	่เกีย่ว	กบั	กจิกรรม	การ	ศกึษา	ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา	เพือ่	เตรยีม	ความ	พรอ้ม	

สำาหรบั	การ	สมคัร	เพือ่	รบั	การ	คดั	เลอืก	เขา้	ศกึษา	ตอ่	ใน	โอกาส	ตอ่	ไป	สามารถ	ตดิตอ่	สอบถาม	ไดท้ี	่โทรศพัท	์หมายเลข	

0	2504	7560	-	4	และ	โทรสาร	หมายเลข	0	2503	2662,	0	2503	3675	

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.
ศนูย	์วทิย	พฒันา	ทำา	หนา้ที	่เปน็	ตวัแทน	ของ	มหาวทิยาลยั	ที	่ตัง้	อยู่	ใน	สว่น	ภมูภิาค	กระจาย	อยู	่ตาม	ภาค	ตา่งๆ	

ของ	ประเทศ	 ปัจจุบัน	มี	10	 แห่ง	 ตั้ง	อยู่	ใน	พื้นที่	จังหวัด	ต่างๆ	 ได้แก่	 ลำาปาง	 สุโขทัย	 อุดรธานี	 อุบลราชธาน	ี

นครสวรรค์		นครนายก	จันทบุร	ีเพชรบุรี	นครศรีธรรมราช	และยะลา	โดย	มี	วัตถุประสงค	์ของ	การ	จัด	ตั้ง	ดังนี้

1.		เพือ่	สนบัสนนุ	และ	รองรบั	กจิกรรม	การ	เรยีน	การ	สอน	การ	ฝกึ	อบรม	และ	งาน	บรกิาร	การ	ศกึษา	ใน	ระบบ		

การ	สอน	ทาง	ไกล

2.		เพื่อ	เป็น	เครือ	ข่าย	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ใน	งาน	บริการ	ห้อง	สมุด	และ	สื่อ	การ	ศึกษา

3.		เพื่อ	ประชาสัมพันธ์	และ	เผย	แพร	่ข้อมูล	ข่าวสาร	ของ	มหาวิทยาลัย	ใน	ส่วน	ภูมิภาค
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4.		เพื่อ	สนับสนุน	การ	จัด	กิจกรรม	ของ	ชมรม	นักศึกษา	ชมรม	บัณฑิต	สมาคม	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	และ	

องค์กร	อื่น	ที่	มี	ความ	ร่วม	มือ	กับ	มหาวิทยาลัย

5.		เพื่อ	ดำาเนิน	กิจ	กร	รม	อื่นๆ	ตาม	ที	่มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย

โดย	ศูนย	์วิทย	พัฒนา	มสธ.	มี	เขต	พื้นที่	จังหวัด	ต่างๆ	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	ดังนี้

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(จังหวัด)และสถานที่ตั้ง จังหวัดที่เป็นพื้นที่ให้บริการ

1.ลำาปาง
	 หมู่	ที่	2	ถ.ลำาปาง	-	เชียงใหม	่ต.ปง	ยาง	คก	

	 อ.ห้างฉัตร	จ.ลำาปาง	52190	

	 โทรศัพท์	0	5482	9811	-	4	

	 โทรสาร	0	5482	9815

	 e-mail	address:	lp.adoffice@stou.ac.th

ลำาปาง	ลำาพูน	เชียงใหม	่แพร่	พะเยา	เชียงราย

แม่ฮ่องสอน	น่าน	

2.สุโขทัย
	 4	หมู่	ที่	7	ถ.สุโขทัย	-	กำาแพงเพชร

	 ต.บ้าน	กล้วย	อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000

	 โทรศัพท์		0	5562	0654,	0	5562	0657,	

	 	 	 0	5565	1099	-	102

	 โทรสาร		0	5562	0655,	0	5565	1097

	 e-mail	address:	sk.adoffice@stou.ac.th

สุโขทัย	พิษณุโลก	กำาแพงเพชร	ตาก	อุตรดิตถ์

3.อุดรธานี
	 หมู่	ที่	10	บ้าน	คำา	กลิ้ง	ต.บ้าน	จั่น	อ.เมือง	

	 จ.อุดรธาน	ี41000

	 โทรศัพท์	0	4299	2496	-	500	

	 โทรสาร	0	4229	2494

	 e-mail	address:	ud.adoffice@stou.ac.th

อุดรธานี	หนองบัวลำาภู	หนองคาย	ชัยภูมิ	ขอนแก่น	เลย	

สกลนคร	มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	นครราชสีมา	บึงกาฬ

4.อุบลราชธานี
	 199	หมู่	ที่	10	ถ.เลี่ยง	เมือง	ต.แจ	ระแม

	 อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	34000

	 โทรศัพท์	0	4528	1891	-	6	

	 โทรสาร	0	4528	1890

	 e-mail	address:	ub.adoffice@stou.ac.th

อุบลราชธานี	อำานาจเจริญ	ศรีสะเกษ	ยโสธร	มุกดาหาร	

ร้อยเอ็ด	สุรินทร์	บุรีรัมย	์นครพนม

5.นครสวรรค์
	 105/35	หมู่	ที่	10	ถ.นครสวรรค	์-	พิษณุโลก

	 ต.วัด	ไทร	ย์	อ.เมือง	จ.นครสวรรค	์60000

	 โทรศัพท์	0	5622	2450

	 โทรสาร	0	5622	3010

	 e-mail	address:	nw.adoffice@stou.ac.th

นครสวรรค์	อุทัยธานี	ชัยนาท	สิงห์บุรี	ลพบุรี	อ่างทอง	

เพชรบูรณ	์พิ	จิตร
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ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(จังหวัด)และสถานที่ตั้ง จังหวัดที่เป็นพื้นที่ให้บริการ

6.นครนายก
	 196	หมู่	ที่	5	ต.ศร	ีกะ	อาง	อ.บ้านนา	จ.นครนายก		

	 26110

	 โทรศัพท์	0	3730	6247	-	49

	 โทรสาร	0	3730	6244

	 e-mail	address:	nk.adoffice@stou.ac.th

นครนายก	ปราจีนบุร	ีปทุมธานี	นนทบุรี	กรุงเทพฯ	

ฉะเชิงเทรา	พระนครศรีอยุธยา	สมุทรปราการ

สระบุร	ี

7.จันทบุรี
	 หมู่	ที่	1	ถ.จันทบุรี	-	สระแก้ว	อ.มะขาม	จ.จันทบุร	ี

	 22150

	 โทรศัพท์	0	3938	9430	-	3	

	 โทรสาร	0	3938	9434

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

จันทบุร	ีตราด	ระยอง	สระแก้ว	ชลบุรี

8. เพชรบุรี
	 90	หมู่	ที่	9	ต.ไร่	ส้ม	อ.เมือง	จ.เพชรบุร	ี76000

	 โทรศัพท์	0	3241	9248	-	54	

	 โทรสาร	0	3241	9247

	 e-mail	address:	pb.adoffice@stou.ac.th

เพชรบุร	ีสมุทรสงคราม	ราชบุร	ีสมุทรสาคร	

กาญจนบุร	ีประจวบคีรีขันธ์	สุพรรณบุรี	นครปฐม

9.นครศรีธรรมราช
	 169	ถ.นคร	ศรีฯ	-	ร่อนพิบูลย์	ต.นา	สาร

	 อ.พระ	พรหม	จ.นครศรีธรรมราช	80001

	 ตู้	ปณ.33	ปทฝ.	ศาลา	มี	ชัย	อ.เมือง

	 จ.นครศรีธรรมราช	80001

	 โทรศัพท์	0	7537	8680	-	8	

	 โทรสาร	0	7537	8686

	 e-mail	address:	nr.adoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี	กระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	

ชุมพร

10.ยะลา
	 116	หมู่	ที่	4	ถ.ท่า	สาป	-	ลำา	ใหม	่ต.ท่า	สาป

	 อ.เมือง	จ.ยะลา	95000

	 โทรศัพท์	0	7326	4014	ต่อ	103,	104	หรือ

	 	 	 0	7326	4023

	 โทรสาร		0	7326	4020

	 e-mail	address:	yl.adoffice@stou.ac.th

ยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	สงขลา	สตูล	พัทลุง	ตรัง





ระบบการศึกษาทางไกล
	 	 1.	การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

	 	 2.	วิธีการศึกษาด้วยตนเอง

	 	 3.	ระบบการบริการการศึกษา

	 	 4.	การวัดและการประเมินผลการศึกษา
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ระบบ การ ศึกษา ทาง ไกล
	

	1. 	การ	ศึกษา	ใน	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล
มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธิ	ราช	ใช	้ระบบ	การ	ศกึษา	ที	่เอือ้	อำานวย	ให	้นกัศกึษา	สามารถ	ใช้	เวลา	วา่ง	ศกึษา	

ดว้ย	ตนเอง	โดย	ไม	่ตอ้ง	มา	เขา้	ชัน้	เรยีน	ตาม	ปกต	ิเปน็	วธิ	ีการ	ศกึษา	ดว้ย	ระบบ	การ	ศกึษา	ที	่เรยีก	วา่	“ระบบ	การ	ศกึษา	

ทาง	ไกล”	

ระบบ	การ	ศกึษา	ทาง	ไกล	เปน็	ระบบ	การ	ศกึษา	ที	่เปดิ	โอกาส	ให	้นกัศกึษา	ที	่อยู่	ใน	ทอ้ง	ถิน่	ตา่งๆ	สามารถ	ศกึษา		

หาความ	รู	้ได	้ดว้ย	ตนเอง	ตาม	ความ	พรอ้ม	ความ	สะดวก	และ	ความ	สนใจ	ของ	ตนเอง	จาก	สือ่	ประสม	ประเภท	สิง่	พมิพ	์	

ใน	รปู	ของ	เอกสาร	การ	สอน	แบบ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิและ	สือ่	เสรมิ	ประจำา	ชดุ	วชิา	ไดแ้ก	่ซดี	ีเสยีง	ดวีดี	ีซดีมีลัตมิเีดยี	หนงัสอื	

อา่น	ประกอบ	ตา่งๆ	รายการ	วทิย	ุกระจาย	เสยีง	รายการ	วทิย	ุโทรทศัน	์และ	การ	สอน	เสรมิ	ตาม	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	

การ	สอน	เสริม	ผ่าน	ดาวเทียม	และ	การ	สอน	เสริม	ทาง	อินเทอร์เน็ต

การ	จดั	หลกัสตูร	ของ	มหาวทิยาลยั	ใช	้หลกั	กา	รบ	ูรณา	การ	เนือ้หา	เขา้	ดว้ย	กนั	ใน	รปู	ของ	ชดุ	การ	สอน	เรยีก	วา่	

“ชุด	วิชา”	 ชุด	วิชา	แต่ละ	ชุดวิชา	แบ่ง	หน่วย	การ	สอน	ออก	เป็น	15	 หน่วย	 ซึ่ง	แต่ละ	หน่วย	ใช้	เวลา	ศึกษา	ประมาณ		

12	ชั่วโมง

มหาวิทยาลัย	จัดการ	ศึกษา	เป็น	ระบบ	ทวิภาค	ปี	การ	ศึกษา	หนึ่ง	มี	2	ภาค	การ	ศึกษา		แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	

ปกติ	มี	ระยะ	เวลา	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า	15	สัปดาห์

เพื่อ	ช่วย	ให้	นักศึกษา	สามารถ	ศึกษา	ด้วย	ตนเอง	ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	 โดย	อาศัย	ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	

บคุคล	อืน่	นอ้ย	ทีส่ดุ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ใช	้ระบบ	การ	ถา่ยทอด	ความ	รู	้เนือ้หา	สาระ	ประสบการณ	์รวม	ทัง้	

	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ดังนี้

การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์
ก.เอกสารการสอนประจำาชุดวิชา		ประกอบ	ด้วย		คำา	อธิบาย	ชุด	วิชา		วัตถุประสงค	์ของ	ชุด	วิชา	ราย	ชื่อ	

หนว่ย	การ	สอน	วธิ	ีการ	ศกึษา	ตลอด	จน	แผนการ	สอน	ของ	หนว่ย	ตา่งๆ	เนือ้หา	สาระ	ใน	เอกสาร	การ	สอน	จดั	อยู่	ใน	รปู	

	บท	เรียนแบบ	โปรแกรม	ซึ่ง	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ศึกษา	เอกสาร	การ	สอน	ทุก	หน่วย	อย่าง	ละเอียด		พร้อม	ทั้ง	ทำา	กิจกรรม	

ตาม	ที่	ได้	กำาหนด	ไว	้ใน	แต่ละ	หน่วย

ข.แบบฝึกปฏิบัติประจำาชุดวิชา	ประกอบ	ด้วย		คำา	ชี้แจง	ใน	การ	ใช้	แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	ราย	ละเอียด	เกี่ยว	กับ

	หน่วย	การ	สอน	 แบบ	ประเมิน	ผล	ตนเอง	ก่อน	และ	หลัง	เรียน	 ที่	ว่าง	สำาหรับ	บันทึก	สาระ	สำาคัญ	 ทำา	กิจกรรม	และ		

ทำา	รายงานรวม	ทั้ง	แบบ	ทดสอบ	ประจำา	หน่วย

ค.ซดีเีสยีง/MP3ประจำาชดุวชิา	มหาวทิยาลยัไดผ้ลติซดีเีสยีง/MP3	ประจำาชดุวชิาบางชดุวชิาใช	้คู	่กบั

	เอกสาร	การ	สอน		ลกัษณะ	คำา	บรรยาย	เพือ่	ขยาย	เสรมิ	หรอื	สรปุ	เนือ้หา	สาระ	ของ	เอกสาร	การ	สอน	ให	้ชดัเจน	ยิง่ขึน้	

โดย	จัด	ส่ง	ให้	นักศึกษา	พร้อม	เอกสาร	การ	สอน
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ง.ดวีดีีประจำาชดุวชิา	มหาวทิยาลยั	ได	้จดั	ทำา	ดวีดี	ีประจำา	ชดุ	วชิา	ใน	บาง	ชดุ	วชิา	ที	่ตอ้งการสรปุสาระ	สำาคญั

หรือ		ขยาย	เนื้อหา	สาระ	หรือ		ประสบการณ	์หรือ		เสริม	เติม	เต็ม	ให้	ผู้	เรียน	เข้าใจ	เนื้อหา	ได้	ดี	ยิ่ง	ขึ้น	โดยครอบคลุม	

การแสดง	กระบวนการ	 สาธิต	 ทดลอง	หรือ	 	เสนอ	เรื่อง	ราว	ต่างๆ	 สอดคล้อง	กับ	เนื้อหา	สาระ	ชุด	วิชาและ	

เกิดประโยชน์	ต่อผู้	เรียน

จ.ซดี/ีดวีดีีมลัตมิเีดยีประจำาชดุวชิาหรอืบทเรยีนออฟไลน	์มหาวทิยาลยั	ได	้จดั	ทำา	ซดี/ีดวีดีมีลัตมิเีดยี

	หรอื	บท	เรยีน	ออฟ	ไลน	์ประจำา	ชดุ	วชิา	ใน	บาง	ชดุ	วชิา	เพือ่	สรปุ	สาระ	สำาคญั	หรอื		ขยาย	เนือ้หา	สาระ	หรอื		ประสบการณ	์

หรือ		เสริม	เติม	เต็ม	ให้	ผู้	เรียน	เข้าใจ	เนื้อหา	ได้	ด	ียิ่ง	ขึ้น	โดย	จัด	ส่ง	ให้	นักศึกษา	พร้อม	เอกสาร	การ	สอน

นอกจาก	การ	ศกึษา	จาก	วสัด	ุการ	ศกึษา	ที	่สง่	ให	้ทาง	ไปรษณยี์	แลว้	มหาวทิยาลยั	ยงั	ให	้บรกิาร	สือ่	การ	ศกึษา	

ใน	รูป	แบบ	ต่างๆ	 เพื่อ	เอื้อ	อำานวย	ประโยชน์	ให้	กับ	นักศึกษา	และ	ผู้	สนใจ	ใน	การ	ศึกษา	ด้วย	ระบบ	การ	เรียน	การ	สอน	

ทาง	ไกล	ที่	หลาก	หลาย	มาก	ขึ้น	 ได้แก่	 รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	 รายการ	วิทยุ	โทรทัศน์	 และ	รายการ	ย้อน	หลัง		

(On	Demand)	ทาง	เครือ	ข่าย	อินเทอร์เน็ต	ของ	มหาวิทยาลัย

สื่อประสมรูปแบบต่างๆ

ที่ใช้ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย
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การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	มี	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	เพื่อการศึกษาเป็นสื่อเสริม	ใน	ชุด	วิชา	ศึกษา	ทั่วไป		

ชุด	วิชา	แกน	หรือชุด	วิชา	เฉพาะ	บาง	ชุด	วิชา	ชุด	วิชา	ละ	15	รายการ	ความ	ยาว	ประมาณ	รายการ	ละ	20	นาท	ีเพื่อ	

เสริม	เนื้อหา	เป็นการขยาย	โลก	ทัศน์	ให้	กับ	นักศึกษา	 จาก	ข้อมูล	และ	วิทยากร	ผู้	ม	ีประสบการณ์	 นักศึกษา	สามารถ	

รบั	ฟงั	รายการ	ดงักลา่ว	ได	้ตาม	ตาราง	ออก	อากาศ	รายการ	วทิย	ุกระจาย	เสยีง	ที	่มหาวทิยาลยั	จะ	จดั	สง่	ให	้กบั	นกัศกึษา	

ล่วง	หน้า	 โดย	ส่งไปพร้อม	กับ	ข่าว	 มสธ.	 หรือ	รับ	ฟัง	ทาง	สถานี	วิทยุ	กระจาย	เสียง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	

ราช	ผ่าน	ดาวเทียม	ไทย	คม	5	ระบบ	C-Band	ช่อง	FM	Sukhothai	และ	ผ่าน	เครือ	ข่าย	อินเทอร์เน็ต	โดย	เข้าไป	ที่		

http://www.stou.ac.th		STOU	Online		FM	Sukhothai

การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์
มหาวทิยาลยั	จดั	ให	้ม	ีรายการ	วทิย	ุโทรทศัน	์เพือ่การศกึษาเปน็	สือ่	เสรมิ	ใน	ชดุ	วชิา	ศกึษา	ทัว่ไป	ชดุ	วชิา	แกน	

หรือ	ชุด	วิชาเฉพาะ	บาง	ชุด	วิชา	ชุด	วิชา	ละ	4	รายการ	ความ	ยาว	ประมาณ	รายการ	ละ	25	-	30	นาท	ีมุ่ง	ขยาย	เนื้อหา		

ที่	เข้าใจ	ยากด้วย	การ	แสดง	เสียง	และ	ภาพ	เคลื่อนไหว	ที่	สมจริงในสถานการณ์ต่างๆ	 ถ่ายทอด	องค์ความรู้		

ของวิทยากร	ใน	แง่	มุม	ต่างๆ	 โดย	มหาวิทยาลัย	จะ	จัดส่ง	ตาราง	ออก	อากาศ	รายการ	วิทยุ	โทรทัศน์	แต่ละ	ภาค	

การ	ศึกษา	ให้	นักศึกษา		ล่วง	หน้าไปพร้อม	กับ	ข่าว	 มสธ.	 นักศึกษา	สามารถ	ติดตาม	ชม	รายการ	สอน	ทาง	

วิทยุ	โทรทัศน์ได้	ทาง	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธร	รมาธิ	ราช	(STOU	Channel)	 ผ่าน	ดาวเทียม	

	ไทย	คม	 5	 ระบบ	C-Band	 ช่อง	 STOU	Channel	 และผ่าน	เครือ	ข่ายอินเทอร์เน็ต	โดย	เข้าไป	ที่			

http://www.stou.ac.th		STOU	Online		STOU	Channel	หรือ	ผ่าน	ช่อง	DLTV	8:	True	Visions	193	

ETV	ช่อง	180	และ	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน	์แห่ง	ประเทศไทย	กรม	ประชาสัมพันธ์

การศึกษาจากรายการย้อนหลัง(ONDEMAND)

ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เพื่อ	เพิ่ม	อีก	ช่อง	ทางใน	การ	เรียน	ของ	นักศึกษา	ใน	รายการ	ศึกษา	ทาง	ไกล	 มหาวิทยาลัย	ได้	จัด	ทำา	ฐาน	

ข้อมูล	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	รายการ	วิทยุ	โทรทัศน	์และสื่อเสริมอื่นๆ	 เป็น	รายการ	On	Demand	 ทาง		

เครอื	ขา่ย	อนิเทอรเ์นต็ของ	มหาวทิยาลยั	ทำาให	้นกัศกึษา	สามารถ	เลอืก	รบั	ฟงั	-	รบั	ชม	รายการ	ยอ้น	หลงั	ได	้ตาม	ตอ้งการ	

โดย	เข้าไป	ที่	http://www.stou.ac.th		STOU	Online		Media-on-Demand/m-Learning

การศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)
มหาวทิยาลยั	ได	้ผลติ	สือ่	อเิลก็ทรอนกิส	์(e-Learning)	เพือ่	เปน็	สือ่	เสรมิ	ชว่ย	ใน	ดา้น	การ	เรยีน	การ	สอน	

ให้	แก่	นักศึกษา	โดย	แบ่ง	เป็น	2	รูป	แบบ	คือ	1.	รูป	แบบ	ออนไลน	์(Online)	และ	2.	รูป	แบบ	ออฟ	ไลน์	(Offline)

1.	รปู	แบบ	ออนไลน	์(Online) เปน็การ	ศกึษา	ผา่น	ทาง	เวบ็ไซต	์ของ	มหาวทิยาลยั	นกัศกึษา	ที	่จะ	เขา้มา
ใช	้บรกิาร	ได	้ตอ้ง	เปน็	นกัศกึษา	ภาค	ปกต	ิและ/หรอื	ผู	้เรยีน	โครง	กา	รสมัฤ	ทธ	ิบตัร	โดย	เขา้ไป	ที	่เวบ็ไซต	์ของมหาวทิยาลยั	

http://www.stou.ac.th		STOU	Online		e-Learning		Log	in	ชุด	วิชา	ที่	ให้	บริการ	หาก	ไม่ม	ีชุด	

e-Learning	 ตรง	กับ	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	 แสดง	ว่า	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่มี	การ	เปิด	สอน	ชุด	

e-Learning
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นอกจาก	นี้	มหาวิทยาลัย	ยัง	ได้	จัด	ทำา	ชุด	e-Learning	สำาหรับ	ให้	บริการ		วิชาการ	แก่	สังคม	ซึ่ง	นักศึกษา	

สามารถ	เข้าไป	ศึกษา	ที่	http://www.stou.ac.th		STOU	Online		e-Learning			ชุด	บริการ	สังคม

ชุด	วิชา	ใน	หลักสูตร	ศิลป	ศาสตร	บัณฑิต	 แขนง	วิชา	ภาษา	อังกฤษ	 ที่	รหัส	ชุด	วิชา	ขึ้น	ต้น	ด้วย	

รหัส 14XXX เป็น	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	เรียน	การ	สอน	และ	เก็บ	คะแนน	ออนไลน์	ใน	ระบบ	D4L+P	 นักศึกษา	ที่	

ลง	ทะเบียน	เรียน	จะ	ต้อง	รับ	ผิด	ชอบ	การ	ลง	ทะเบียน	เข้า	ระบบ	และ	ตรวจ	สอบ	เวลา	เริ่ม	เรียน	ด้วย	ตนเอง		

ทาง	เวบ็ไซต	์http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/	ภายใน	เวลา	ที	่กำาหนด	หาก	พน้	กำาหนด	แลว้

ระบบ	จะ	ปิด	รับ	การ	ส่ง	งาน	โดย	อัตโนมัติ	 ทำาให้	นักศึกษา	ไม่	สามารถ	ส่ง	งาน	และ	ไม่มี	คะแนน	เก็บ	 ยกเว้น	

ชุดวิชา	14319	 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ	 และชุดวิชา	14422	 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่าง	

มีประสิทธิผล	มีการเรียนการสอนในระบบ	Moodle

2.	 รูป	แบบ	ออฟ	ไลน์	(Off	line)	 โดย	ศึกษา	จาก	ซีดี/ดีวีดีประจำาชุดวิชา	 ซึ่ง	นักศึกษาสามารถขอ	ใช้	
บริการโดย	ไม่	เสีย	ค่า	ใช้	จ่าย	ได้ที่	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	 มสธ.	 และศูนย์	วิทย	พัฒนา	 มสธ.	10	 แห่ง	 ได้แก่	

จังหวัดลำาปาง	สุโขทัย	อุดรธานี	อุบลราชธานี	นครสวรรค์		นครนายก	จันทบุร	ีเพชรบุร	ีนครศรีธรรมราช	ยะลา

นอกจาก	นี้	ยัง	ได้	จัด	ทำา		เพื่อ	จำาหน่าย	ให	้แก่	นักศึกษา	สำาหรับ	นำา	ไป	ศึกษา	ด้วย	ตัว	เอง	ที่	บ้าน	ราย	ละเอียด	

ต่างๆ	เกี่ยว	กับ	สื่อ	คอมพิวเตอร์	ที่	เป็น	Online	และ	Offline	มหาวิทยาลัย	จะ	ประชาสัมพันธ์	ให้	นักศึกษาทราบ	

ใน	ข่าว	มสธ.	และ	เว็บไซต	์ของ	มหาวิทยาลัย	

สอบถาม	ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	ได้ที่	 ศูนย์	การ	เรียน	การ	สอน	ทาง	อิเล็กทรอนิกส์	 สำานัก	เทคโนโลยี		

การ	ศึกษา	โทรศัพท์	0	2504	7416	-	8	หรือ	e-mail	address:	e-Learning@stou.ac.th	โดย	แจ้ง	ข้อมูล		

ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำา	ตัว	นักศึกษา	สาขา	วิชา	และ	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ให้	ชัดเจน

การศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ(m-Learning)
มหาวิทยาลัยได้จัดทำาสื่อ	m-Learning	 ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ	

(Smart	phone)	 เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้กับนักศึกษาอีก	1	 ช่องทาง	 โดยการนำารายการย้อนหลัง		

(Media	on	Demand)	 มาปรับรูปแบบให้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ	 นักศึกษาสามารถเข้าชมและ

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ	 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์	http://www.stou.ac.th	

	STOU	Online		m-Learning

การบริการด้านการสอนเสริม
การ	สอน	เสริม	เป็น	บริการ	ทาง	วิชาการ	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	แก่	นักศึกษาใน	บาง	ชุด	วิชา	ที่	มี	เนื้อหา	ยาก	

และ	มีจำานวนนักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	เกณฑ์	ที่มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 โดย	คณาจารย์	หรือผู้ทรง	คุณวุฒิ	

เป็น	ผู้	เสริม	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ใน	เนื้อหา	ของ	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	เรียน	ด้วย	ตนเอง	ให้	กว้าง	ขวาง	ยิ่ง	ขึ้น	 ตลอด	ทั้ง	

	ยัง	เป็นการ	สร้าง	ความ	กระจ่าง	ด้วย	การ	ตอบ	ปัญหา	ข้อ	สงสัย	ของ	นักศึกษา	เกี่ยว	กับ	เอกสาร	การ	สอน	ที่	ศึกษา		

การ	บริการ	สอน	เสริม	ดัง	กล่าว	นักศึกษา	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	ได้	โดย	ไม่	ต้อง	เสีย	ค่า	ใช้	จ่าย	แต่	อย่าง	ใด

ทั้งนี้	 การ	จัด	สอน	เสริม	จะ	จัด	ให้	มี	ขึ้น	ใน	วัน	เสาร์	และ	อาทิตย์	 ณ	 ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	บาง	แห่ง	ที่	มี		

จำานวนนักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	เกณฑ์	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	(โปรด	ตรวจ	สอบ	รายชื่อชุดวิชาและ	

ศูนย์บริการการศึกษาที่จัดสอนเสริมได	้จาก	ตาราง	สอน	เสริม	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา)	โดย	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้
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1.		วัตถุประสงค	์ของ	การ	สอน	เสริม	การ	สอน	เสริม	มี	วัตถุประสงค	์ที่	สำาคัญ	4	ประการ	คือ

			1)	สรปุ	เนือ้หา	สาระ	ของ	หนว่ย	หรอื	ชดุ	วชิา	ใน	บาง	ประเดน็	ที	่ยาก	ซึง่	นกัศกึษา	อาจ	ไม	่เขา้ใจ	จาก	การอา่น	

	เอกสาร	การ	สอน	หรือ	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา	 การ	ทำา	กิจกรรม	ใน	แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	หรือ		 แผนการ	ศึกษา	และ	

	คู่มือ	การ	ศึกษา

	 	2)	เปดิ	โอกาส	ให	้นกัศกึษา	ซกั	ถาม	ขอ้	สงสยั	ใน	เนือ้หา	สาระ	ที	่ศกึษา	ใน	ชดุ	วชิา	ที	่เปดิ	ให	้ม	ีการ	สอน	เสรมิ	

และได้	รับ	ฟัง	คำา	ตอบ	คำา	เฉลย	ปัญหา	ที	่นักศึกษา	สงสัย	ข้องใจ

			3)	เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ได้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กิจกรรม	สอน	เสริม	 เช่น	 สถานการณ์	จำาลอง	 กลุ่ม	สัมพันธ์		

การ	วิพากษ์วิจารณ์	แสดง	ความ	คิด	เห็น	เป็นต้น

	 	4)	เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ได้	มี	โอกาส	พบปะ	อาจารย์	ผู้	สอน	 เพื่อน	นักศึกษา	 และ	สร้าง	เครือ	ข่าย	เพื่อ		

การ	ติดต่อสื่อสาร	ใน	การ	เรียน	 การ	ให้	คำา	ปรึกษา	เกี่ยว	กับ	การ	ศึกษา	เล่า	เรียน	โดย	ทั่วไป	 และ	การ	ให้	คำา	แนะนำา	ใน	

การ	แก้ไข	ปัญหาส่วน	ตัว	บาง	ประการ	ที่	เป็น	อุปสรรค	ต่อ	การ	ศึกษา	เล่า	เรียน	

2.		ตาราง	สอน	เสริม	 สำาหรับ	ราย	ชื่อ	ชุด	วิชา	พร้อม	วัน/เวลา	 และ	สถาน	ที่	ที่	จะ	ทำาการ	สอน	เสริม	 ขอ	ให้	
นกัศกึษา	ตดิตาม	ได	้จาก	ตาราง	สอน	เสรมิ	ประจำา	ภาค	การ	ศกึษา	นัน้ๆ	ซึง่	จะจดัสง่ใหพ้รอ้ม	กบั	“	ขา่ว	มสธ.”	ฉบบั	ประจำา	

	เดือน	มกราคม	(สำาหรับ	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1)	 และ	ฉบับ	ประจำา	เดือนเมษายน	(สำาหรับ	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2)	 หรือ		

ตดิตาม	ได	้จาก	http://www.stou.ac.th		หนว่ย	งาน		สำานกั	บรกิาร	การ	ศกึษา		ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	

ประจำา	ภูมิภาค		ตาราง	สอน	เสริม

3.		วิธี	การ	สอน	เสริม	 การ	สอน	เสริม	จะ	เป็นการ	สรุป	เนื้อหา	สาระ	ของ	บาง	หน่วย	 หรือ	ชุด	วิชา	ใน	
บางประเด็น	ที่	ยาก	สลับ	ซับ	ซ้อน	 ซึ่ง	นักศึกษา	อาจ	ไม่	เข้าใจ	หลัง	จาก	ที่	ได้	ศึกษา	จาก	เอกสาร	การ	สอน	 ทำา	กิจกรรม	

ในแบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	 หรือ	แผนการ	ศึกษา	 และ	คู่มือ	การ	ศึกษา	แล้ว	 โดย	คณาจารย์	หรือ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ที่	ได้	รับ	เชิญ		

จากมหาวิทยาลัย	จะ	ทำา	หน้าที่	เป็น	อาจารย์	สอน	เสริม

4.	สถาน	ที	่สอน	เสริม	มหาวิทยาลัย	ได้	มอบ	หมาย	ให้	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	และ	ศูนย	์บริการการ
	ศึกษา	ภาค	ที่	กระจาย	อยู่	ทั่ว	ประเทศ	เป็น	สถาน	ที่	สอน	เสริม	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	(โปรดตรวจสอบสถานที่	

สอนเสริมได้จากตารางสอนเสริม)

5.		เอกสาร	โสต	ทัศน์	ประกอบ	การ	สอน	เสริม	 เป็น	เอกสาร	สรุป	เนื้อหา	สาระ	ของ	แต่ละชุด	วิชา
	และ	รวบรวม	ประเด็น	สำาคัญ	เพื่อ	ประกอบ	การ	สอน	เสริม	 ทั้งนี้	นักศึกษา	สามารถ		download	 เอกสาร	โสต	ทัศน์		

ทุก	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	จัด	สอน	เสริม	ได	้จาก	http://www.stou.ac.th		สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา		ศูนย	์บริการ	

การ	ศกึษา	ประจำา	ภมูภิาค		เอกสาร	โสต	ทศัน	์และ	ขอ	ให	้นกัศกึษา	นำาเอกสาร	โสต	ทศัน	์ตดิตวั	ไป	พรอ้ม	กบั	การ	เขา้	รบั	

สอน	เสริม	ทุก	ครั้ง

6.	ประโยชน์	ที่	นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	ความ	รู้	และ	ม	ีโอกาส	สอบถาม	ปัญหา	ข้อ	สงสัยจาก	

อาจารย์	สอน	เสริม	และ	แลก	เปลี่ยน	ข้อคิด	เห็น	กับ	เพื่อน	นักศึกษา	ด้วย	กัน	 รวมทั้งยัง	สามารถ	สอบถาม	ปัญหาใน		

ดา้น	อืน่ๆ	ที	่เกีย่ว	กบั	นกัศกึษา	โดยตรงจากอาจารยส์อนเสรมิ	เชน่	ปรกึษา	ปญัหา	ดา้น	การ	เรยีน	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	

การ	ศึกษาเอกสาร	การ	สอน	ให้	ประสบ	ผล	สำาเร็จ	เป็นต้น

นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอนเสริมในรูปแบบอื่นๆ	อีก	ได้แก่	การสอนเสริมโดยการ

นัดหมาย	 การสอนเสริมในเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต	 และการสอนเสริมแบบเข้ม	

เป็นต้น	 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลาและชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม	 สำานักบริการการศึกษาจะแจ้งให้ทราบ	

ในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน	“ข่าว	มสธ.”	หรือสื่ออื่นๆ	ตามความเหมาะสม
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อนึง่ในกรณนีกัศกึษาพลาดการรบัฟงัการสอนเสรมิผา่นอนิเทอรเ์นต็		(e	-	Tutorial)	ในวนัเวลาทีก่ำาหนด	

นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าเว็บไซต์	http://www.stou.ac.th		STOU	

Online			e-Tutorial	นอกจากนั้นยังสามารถรับฟังการสอนเสริมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผา่นดาวเทยีม	DLTV	8	วนัจนัทร	์-	วนัศกุร	์ชว่งเวลา	04.00	-	07.30	น.	และเวลา	18.00	-	24.00	น.	และในวนัเสาร	์-	

วันอาทิตย	์ ช่วงเวลา	08.30	-	24.00	 น.	 โดยตารางออกอากาศจะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับแจ้งให้นักศึกษาทราบ	

จัดส่งไปพร้อมกับ	“ข่าว	มสธ.”	

นักศึกษาที่สนใจ	DVD	สอนเสริมสามารถสั่งซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	หรือ	download	

ได้จาก	Media	on	Demand	หรือ	ขอสำาเนาได้ที	่สำานักเทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์
ใน		บางชุด	วิชา		นักศึกษา	ต้อง	เข้า	รับ	การ	ฝึก	ภาค	ปฏิบัติ	เสริม	ประสบการณ์	โดย	ใช้	เวลา	ศึกษา	ประมาณ	

สัปดาห์	ละ	2	ชั่วโมง	ต่อ	1	ชุด	วิชา	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	แหล่ง	ฝึกงาน	หรือ	ฝึก	ภาค	ปฏิบัติ	โดย	มี	กิจกรรม	ที่	นักศึกษา

ต้อง	ปฏิบัติ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1.		การ	ปฏิบัติ	การ	ใน	ห้อง	ทดลอง		 ใน		บางชุด	วิชา			นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	มอบ	หมาย	ให้	เข้า	ห้อง	ปฏิบัติ	การ
ของ	สถาบัน	การ	ศึกษา	หรือ	หน่วย	งาน	เช่น	วิทยาลัย	โรง	พยาบาล	โรงงาน	เป็นต้น	โดย	มหาวิทยาลัย	จะ	แต่ง	ตั้ง

บุคลากร	ใน	หน่วย	งาน	นั้น	เป็น	ผู	้นิ	เท	ศก์	และ	ประเมิน	ผล	การ	ปฏิบัติ	การ	ของ	นักศึกษา	ตาม	ความ	เหมาะ	สม

2.		การ	ฝึกงาน	 ในบาง	ชุดวิชา	มี	ลักษณะ	เนื้อหา	ที่	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ฝึกงาน	และ	ดู	งาน	ใน	สถาบัน	วิชาการ

และ	วิชาชีพ	ต่างๆ	โดย	นักศึกษา	ต้อง	ทำา	รายงาน	ส่ง	ให้	มหาวิทยาลัย	เพื่อ	ประกอบ	การ	ประเมิน	ผล	ทุก	ครั้ง

3.		การ	เข้า	ร่วม	ประชุม	สัมมนา	 ใน	บาง	ชุด	วิชา	นักศึกษา	จะ	ต้อง	เข้า	ประชุม	และ	สัมมนา	ทาง	วิชาการ
ตาม	เนื้อหา	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ชุด	วิชา

4.		การ	เข้า	ร่วม	ใน	สถานการณ์	จำาลอง	 ใน	บาง	ชุด	วิชา	 ของ	สาขาวิชา	วิทยาการ	จัดการ	 สาขา	วิชา
	ศึกษา	ศาสตร์	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	เข้า	ร่วม	ใน	สถานการณ์	จำาลอง	เพื่อ	ฝึก	ทักษะ	ความ	ชำานาญ	ใน	การ	แก้	ปัญหา	

และ	การ	ดำาเนิน	งาน	ด้วย

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ใน	บาง	สาขา	วชิา	จะ	จดั	ฝกึ	ปฏบิตั	ิเสรมิ	ทกัษะ		เพือ่	เพิม่พนู	ความ	รู	้ทกัษะ	และ	ประสบการณ	์ให	้กบันกัศกึษา	

ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ชุด	วิ	ชา	นั้นๆ	ดังนี้

1.		สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	 จัด	ให้	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ชุด	วิชาการ	ผลิต	12	 ชุด	วิชา	 ได้แก่
	 	1.1		ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง	 	1.7	ชดุวชิาการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้

	 	1.2		ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา	 	1.8	ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

	 	1.3		ชุดวิชาการเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์	 	1.9	ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

	 	1.4		ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	 1.10	ชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

	 	1.5		ชุดวิชาการพูดและการแสดง	 1.11	ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์	

	 					สำาหรับวิทยุกระจายเสียง	 1.12	ชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงาน

	 	1.6		ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	 		 	 ประชาสัมพันธ์

	 					ขั้นสูง	



28 คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดัง	นั้น	นักศึกษา	ทุก	คน	จะ	ต้องลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชาการ	ผลิต	อย่างน้อย 2 ชุดวิชา	จาก	ชุด	วิชา	ที่	กล่าว

	ขา้ง	ตน้	และ	ตอ้ง	เขา้	รบั	การ	ฝกึ	ภาคปฏบิตั	ิเพือ่	เสรมิ	สรา้ง	ทกัษะ	และ	ประสบการณ	์ใน	วชิา	ช	ีพนัน้ๆ	สำาหรบั	ราย	ละเอยีด		

การ	จัด	ฝึก	ปฏิบัติ	สำานักบริการการศึกษาจะแจ้ง	ให้	นักศึกษา	ทราบ	เป็น	ราย	บุคคล	ต่อ	ไป

2.		สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	 จัด	ให้	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	

วิชาเอก	เทคโนโลยี	และ	สื่อสาร	การ	ศึกษา	จำานวน1ชุดวิชา		คือ	ชุด	วิชา	วิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	วิทยุ	โทรทัศน์	เพื่อ

การ	ศึกษา	โดย	นักศึกษา	จะ	ต้อง	เข้า	รับ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ใน	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	ซึ่ง	สำานักบริการการศึกษาจะ	

แจ้ง	กำาหนด	วัน	เวลา	และ	สถาน	ที่	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ต่อ	ไป

3.		สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	 จัด	ให้	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	

หลักสูตร	บริหารธุรกิจ	บัณฑิต	วิชา	เอก	การ	จัดการ	การ	ท่อง	เที่ยว	และ	การ	โรงแรม		จำานวน2ชุดวิชา		คือ	ชุด	วิชา

การ	จัดการ	ธุรกิจ	นำา	เที่ยว	และ	มัคคุเทศก์	และ	การ	จัดการ	ธุรกิจ	ตัวแทน	ท่อง	เที่ยว	 และ	ชุด	วิชาการ	จัดการ	ห้อง	พัก	

และ	การ	จดัการ	อาหาร	และ	เครือ่ง	ดืม่		นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	เขา้	รบั	การ	ฝกึ	ปฏบิตัิ	เสรมิ	ทกัษะ	ใน	ชดุ	วชิา	ดงั	กลา่ว	รวม	ทัง้	

การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ผ่าน	สื่อ	คอมพิวเตอร์	ซึ่ง	สำานักบริการการศึกษาจะแจ้ง	กำาหนด	วัน	เวลา	และ	สถาน	ที่	ให้	

นักศึกษา	ทราบ	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ต่อ	ไป

4.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในหลักสูตรระดับปริญญาตร	ีประกอบด้วย	

การฝึกด้วยตนเอง	ฝึกตามมอบหมาย	และฝึกเสริมทักษะ	ดังนี้

				4.1		หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัต	ิ2	ชุดวิชา	ได้แก่

								4.1.1	 ชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

								4.1.2	 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

	 	4.2		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	 มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ		

2	ชุดวิชา	ได้แก่

								4.2.1	 ชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม:	การประเมิน

								4.2.2	 ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

	 	4.3	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัต	ิ11	ชุดวิชา	ได้แก่

								4.3.1	 ชุดวิชาร่างกายมนุษย์														 	 4.3.7	 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

								4.3.2	 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย	1											 	 4.3.8	 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย	1

								4.3.3	 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย	2										 	 4.3.9	 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย	2

								4.3.4	 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย		 4.3.10	 ชดุวชิาการฝกึปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตร์

	 					4.3.5		ชุดวิชานวดแผนไทย	1																		 	 และเภสัชกรรมแผนไทย

								4.3.6		ชุดวิชานวดแผนไทย	2													 	 4.3.11		ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย

5.		สาขา	วิชา	มนุษย	นิเวศ	ศาสตร์	 จัด	ให้	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี

วิชา	เอก	อาหาร		โภชนาการ	และ	การ	ประยุกต์	จำานวน1ชุดวิชา	คือ		ชุด	วิชา	ชีวเคมี	และ	จุล	ชีววิทยา	ของ	อาหาร

นักศึกษา	จะ	ต้อง	เข้า	รับ	การ	ฝึก	ปฏิบัติเสริม	ทักษะ	ใน	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	 ซึ่ง	สำานักบริการการศึกษาจะแจ้ง	กำาหนด		

วัน	เวลา	และ	สถาน	ที่	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ต่อ	ไป

6.		สาขา	วชิา	เกษตรศาสตร	์และ	สหกรณ	์จดัใหม้กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว	์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช	และวิชาเอก	

การจดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม	จำานวน4ชดุวชิา	ไดแ้ก	่ชดุวชิาการฝกึปฏบิตักิารจดัการการผลติสตัว์
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ชดุวชิาการฝกึปฏบิตักิารจดัการการผลติพชื	ชดุวชิาการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื	และชดุวชิาการจดัการ	

สิง่แวดลอ้มปา่ไม	้โดยนกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะในชดุวชิาดงักลา่ว	ซึง่สำานกับรกิารการศกึษา	

จะแจ้งกำาหนดวัน	 เวลา	 และสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป	 สำาหรับชุดวิชาการจัดการ

สิ่งแวดล้อมป่าไม้เป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัต	ิ สำานักบริการการศึกษาจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำาและ

ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำาหนด

7.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	จำานวน	17	ชุดวิชา	ได้แก่
	 	7.1			ชุดวิชาระบบสำานักงานอัตโนมัติ	 7.10		ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์	

	 	7.2			ชุดวิชาระบบสำานักงานอัตโนมัติและ	 7.11		ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ	

	 					พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 7.12		ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึก	การพิมพ์	

	 	7.3			ชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล	 	 		 	พื้นฉลุลายผ้า	และการพิมพ์ไร้แรงกด	

	 	7.4		ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ		 7.13	ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์

	 	7.5		ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 7.14	ชุดวิชาการวิจัยและการสัมมนาทาง

	 	7.6		ชุดวิชาหลักการและการบริหารเครือข่าย	 					 เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม	

	 	7.7		ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	 7.15	ชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ	์

	 	7.8		ชุดวิชาเครื่องมือ	เครื่องจักร	วัสด	ุและ	 7.16	ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และ	

	 					การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม	 	 		 บรรจุภัณฑ์	

	 	7.9		ชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์	 7.17	ชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

	 					และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม	

สำานกับรกิารการศกึษาจะแจง้รายละเอยีดการฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะใหน้กัศกึษาทราบเปน็รายบคุคลตอ่ไป

	

	2. 	วิธี	การ	ศึกษา	ด้วย	ตนเอง
การ	ศึกษา	ใน	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	นั้น	นักศึกษา	เป็น	ผู้	กำาหนด	ความ	สำาเร็จ	ใน	การ	เรียน	ได้	ด้วย	ตนเอง	

เช่น	 ระยะ	เวลา	ที	่จะ	เรียน	จน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	 การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	 วันและเวลา	ที่	ใช้	ใน		

การ	เรยีน	ระยะ	เวลา	ที่	ใช	้ใน	การ	อา่น	แตล่ะ	ครัง้	และ	สถาน	ที	่ที่	ใช	้ใน	การ	อา่น	เปน็ตน้	อยา่งไร	กต็าม	ขอ	ให	้นกัศกึษา	

ปฏิบัติ	ตาม	แนวทาง	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	 เพื่อ	นักศึกษา	จะ	ได้	เรียน	อย่าง	มี	ความ	สุข	และ	ประสบ	ความ	สำาเร็จ	 เป็น	บัณฑิต	ที่	ม	ี

คุณภาพ

1.		ม	ีเปา้	หมาย	ทางการ	เรยีน	ที	่ชดัเจน	รู	้เหตผุล	และ	ความ	ตอ้งการ	ของ	ตนเอง	วา่	เรยีน	มสธ.	เพือ่	อะไร	หรอื	

เรียน	ทำาไม		หาก	มี	เป้า	หมาย	ใน	การ	เรียน	ก็	เหมือน	มี	ตัว	ช่วย	ใน	การ	กำาหนด	ชี้นำา	ทาง	เป็น	แรง	จูงใจ	ที่	จะ	ดำาเนิน	การ	

	และ	ลงมือ	กระทำา	เพื่อ	ให้	บรรล	ุเป้า	หมาย	ตาม	ที	่ต้องการ	

2.		ม	ีการ	วางแผน	การ	เรียน	3	ระยะ	ได้แก่

	 	-		ระยะ	สั้น	หมาย	ถึง	การ	วางแผน	การ	อ่าน	ใน	แต่ละ	วัน/สัปดาห์

	 	-		ระยะ	กลาง	หมาย	ถงึ	การ	วางแผน	การ	อา่นทกุ	ชดุ	วชิา	ที	่ลง	ทะเบยีน	ใน	แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา	ให	้จบ	กอ่นสอบ

	 	-		ระยะ	ยาว	หมาย	ถึง	การ	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ตลอด	หลักสูตร

3.		มี	การ	จัดการ	การ	เรียน	ตาม	แผนที่	วาง	ไว้	 ใน	การ	วางแผน	การ	เรียน	นักศึกษา	จะ	เป็น	ผู้	กำาหนด	วัน	และ		

เวลา	ใน	การ	อ่าน	เอกสาร	การ	สอน	แต่ละ	ชุด	วิชา	อย่าง	น้อย	12	ชั่วโมง	ต่อ	สัปดาห์	หรือ	วัน	ละ	1	-	2	ชั่วโมง	โดย	อ่าน	
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	เอกสาร	การ	สอน	ให	้จบ	ทัง้	15	หนว่ย	กอ่น	สอบ	ใน	ขณะ	เดยีวกนั	ควร	ศกึษา	เพิม่	เตมิ	จาก	สือ่	เส	ร	ิมอืน่ๆ	ที	่มหาวทิยาลยั	

	จัด	ให	้ตาม	ความ	พร้อม	และ	ความ	สะดวก	ควร	มี	การ	ทบทวน	ความ	รู้	และ	เตรียม	ตัว	ให้	พร้อม	ก่อน	สอบ

4.		ม	ีการ	ตดิตาม	ประเมนิ	ผล	การ	เรยีน	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	สม่ำาเสมอ	นกัศกึษา	ควร	ตรวจ	สอบ	และ	ประเมนิ	ผล	

	การ	อา่น	เอกสาร	การ	สอน	แตล่ะ	หนว่ย/ตอน	วา่	ม	ีความ	รู	้ความ	เขา้ใจ	เนือ้หา	ตาม	วตัถปุระสงค	์ใน	แตล่ะ	หนว่ย/ตอน		

ตาม	ที่	กำาหนด	หรือ	ไม่

5.		ม	ีการ	พฒันาการ	เรยีน	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	หาก	ผล	การ	เรยีน	ของ	นกัศกึษา	ยงั	ไม	่เปน็	ที	่พอใจ		ควร	ปรบั	เปลีย่น	

	วิธี	การ	เรียน	เพื่อ	ให	้เหมาะ	สม	และ	ดี	ที่สุด	สำาหรับ	ตนเอง

6.		ม	ีการ	พฒันา	ทกัษะ	และ	เทคนคิ	ที	่จำาเปน็	ที	่จะ	ชว่ย	เพิม่	ประสทิธภิาพ	ทางการ	เรยีน	เชน่	ทกัษะ	การ	อา่น	

เทคนิค	การ	จด	บันทึก	การ	พัฒนา	ความ	จำา	เทคนิค	การ	ตอบ	ข้อสอบ	ปรนัย	และ	อัตนัย	เป็นต้น

	3. 	ระบบการบริการการศึกษา
ดว้ย	นกัศกึษา	ของ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ซึง่	ม	ีกระจาย	อยู่	ใน	ทกุ	จงัหวดั	ทัว่	ประเทศ	มหาวทิยาลยั	

จงึ	จำาเปน็	ตอ้ง	จดั	บรกิาร	การ	ศกึษา	ที	่เอือ้	อำานวย	ความ	สะดวก	ให	้แก	่นกัศกึษา	อยา่ง	ทัว่	ถงึ	และ	รวดเรว็	โดย	ใช	้วธิ	ีการ	

ต่างๆ	ที่	นักศึกษา	สามารถ	ขอรับ	บริการ	ได	้ตาม	ความ	พร้อม	และ	ความ	สะดวก	โดย	การ	จัด	บริการ	แก่	นักศึกษา	ดังนี้

การบริการด้านวัสดุการศึกษา
วัสดุ	การ	ศึกษา	ต่างๆ	ที	่มหาวิทยาลัย	จัด	ส่ง	ทาง	ไปรษณีย	์ให้	นักศึกษา	ได้แก่

ก.		ชุด	การ	สอน	ประกอบ	ด้วย	เอกสาร	การ	สอน	และ	แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	อย่าง	ละ	2	-	3	เล่ม	ต่อ	1	ชุด	วิชา

ข.		เอกสาร	ประชาสัมพันธ์	 ข่าว	 มสธ.	 ซึ่ง	จะแจ้ง	ข่าวสาร	ที่	สำาคัญ	ของ	มหาวิทยาลัย	ให้	นักศึกษา	ทราบ	

เช่น	ตาราง	การ	ออก	อากาศ	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	วิทยุ	โทรทัศน์	ของ	ชุด	วิชา	ต่างๆ	กำาหนดการ	สอน	เสริม	

กำาหนดการ	สอบ	ระเบียบ	และ	ประกาศ	ต่างๆ	เป็นต้น

เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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การบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัย	ได้	จัด	บริการ	ด้าน	วิทย	ุกระจาย	เสียง	และ	วิทยุ	โทรทัศน์	ดัง	ราย	ละเอียด	ต่อ	ไป	นี้

ก.	วิทยุ	กระจาย	เสียง	 มหาวิทยาลัย	ผลิต	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	ประกอบ	ชุด	วิชา	ใน
	ชุด	วิชา	ศึกษา	ทั่วไป	 ชุด	วิชา	แกน	หรือ	ชุด	วิชา	เฉพาะ	บาง	ชุด	วิชา	ที่	เปิด	สอน	 ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ชุด	วิชา	ละ		

15	รายการ	ความ	ยาว	รายการ	ละ	ประมาณ	20	นาท	ีเนือ้หา	สาระ	ของ	รายการ	วทิย	ุกระจาย	เสยีง	เปน็การ	เสรมิ	ความ	รู	้

ใน	เอกสาร	การ	สอน	ให้	ชัดเจน	ยิ่ง	ขึ้น	การ	ผลิต	รายการ	มี	หลาย	รูป	แบบ	อาทิ	การ	สัมภาษณ์	ละคร	การ	อภิปราย

เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	มาก	ที่สุด	 นักศึกษา	จึง	ควร	เตรียม	ตัว		

ล่วง	หน้าโดย	ศึกษา	จาก	เอกสาร	การ	สอน	และ	ทำา	แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	ใน	ชุด	วิ	ชา	นั้นๆ	 เสีย	ก่อน	 และ	เมื่อ	รับ	ฟัง	รายการ		

วิทยุ	แต่ละ	รายการ	แล้ว	 ควร	บันทึก	สาระ	สำาคัญ	ลง	ใน	แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	หรือ	สมุด	บันทึก	ของ	ตนเอง	เพื่อ	ช่วย	การ	เรียน		

การ	สอน	ของ	นักศึกษา

ตาราง	ออก	อากาศ	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	ที่	เปิด	สอน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	จะ	จัด	พมิพ์	เป็น	แผ่น	พับ		

และ	จัด	ส่ง	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ล่วง	หน้า	ก่อน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	 หรือ	นักศึกษา	สามารถ	ดู	ได้	ทางอินเทอร์เน็ต		

ที่	http://www.stou.ac.th		ตาราง	ออก	อากาศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา	ดังนี้

	 		1.		สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

							ผ่านดาวเทียมไทยคม	5	ระบบ	C-Band	ช่อง	FM	Sukhothai

							และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต	โดยเข้าไปที่	http://www.stou.ac.th		

							เลือก	STOU	Online	ที่	Radio	Online	ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมง

	 		2.		สถานวีทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษาคลืน่เพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งทกุกลุม่วยั	กรมประชาสมัพนัธ	์

							คลื่น1,467KHzระบบA.M.

							วันจันทร์	-	วันศุกร์	 เวลา	08.00	-	09.00	น.,	15.00	-	17.00	น.,	21.30	-	23.00	น.

							วันเสาร์	-	วันอาทิตย์	 เวลา	14.00	-	17.00	น.,	21.30	-	23.00	น.

							ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯ	ไปยังสถานีย่อย	11	สถาน	ีดังนี้

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.

1,467	KHz

		549	KHz

		621	KHz

		711	KHz

	1,242	KHz

		558	KHz

		936	KHz

		963	KHz

		927	KHz

	105.75	MHz

		102	MHz
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ข.		วิทยุ	โทรทัศน์	 มหาวิทยาลัย	ผลิต	รายการ	การ	สอน	ทาง	วิทยุ	โทรทัศน์	ประกอบ	ชุด	วิชา	ใน	ชุด	วิชา	
ศึกษา	ทั่วไป	ชุด	วิชา	แกน	หรือ		ชุด	วิชา	เฉพาะ	บาง	ชุด	วิชา		แพร่	ภาพ	ออก	อากาศ	ชุด	วิชา	ละ	4	รายการ	ความ	ยาว		

ประมาณรายการ	ละ	25	-	30	นาท	ีโดย	อาจ	เสนอ	เปน็	ชดุ		รายการ	ดว้ย	การ	รวม	กลุม่	ชดุ	วชิา	หรอื	เสนอ	เปน็	ราย	ชดุ	วชิา		

ดว้ย	การนำา	เสนอ	ใน	รปู	แบบ	ตา่งๆ	ที	่นา่	สนใจ	อาท	ิสถานการณ	์จำาลอง	ละคร	การ	อภปิราย	การ	สมัภาษณ	์สนทนา	

นักศึกษา	ควร	เตรียม	ตัว	ล่วง	หน้า	เช่น	เดียว	กับ	การ	ฟัง	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง

ตาราง	การ	ออก	อากาศ	รายการ	วทิย	ุโทรทศัน	์ที	่เปดิ	สอน	ใน	แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา	นัน้	จะ	จดั	พมิพ	์เปน็	แผน่	พบั	

ส่ง	ไป	พร้อมกับ	 “	ข่าว	 มสธ.”	 ให้	นักศึกษา	ทราบ	ล่วง	หน้า	ก่อน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	 หรือ	 นักศึกษา	สามารถ	ดู	ได้	

ทางอินเทอร์เน็ตที่	http://www.stou.ac.th		ตาราง	ออก	อากาศ	ปัจจุบัน		มหาวิทยาลัย	แพร่	ภาพ	ออก	อากาศ	

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	ดังนี้		
ออกอากาศทาง

1.	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	กรมประชาสัมพันธ์

				วันจันทร	์-	วันเสาร์	 เวลา	05.30	-	05.55	น.

				วันศุกร์	 	 เวลา	17.00	-	17.25	น.

				วันอาทิตย์	 	 เวลา	09.55	–	09.58	น.

2.		สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	(ETV)	และ	True	Visions	ช่อง	180

	 	วันจันทร	์	 	 เวลา	06.30	-	07.00	น.,	16.30	-	17.00	น.,	22.00	-	22.30	น.

	 	วันอังคาร			 เวลา	16.30	-	17.00	น.,	21.00	-	21.30	น.,	22.00	-	22.30	น.

	 	วันพุธ			 	 เวลา	21.00	-	21.30	น.,	22.00	-	22.30	น.

	 	วันพฤหัสบด	ี	 เวลา	21.00	-	21.30	น.

	 	วันศุกร	์	 	 เวลา	21.00	-	21.30	น.,	22.00	-	22.30	น.

	 	วันเสาร์		 	 เวลา	21.55	-	22.30	น.

	 	วันอาทิตย์			 เวลา	09.00	-	09.30	น.,	16.30	-	17.00	น.,	21.00	-	22.00	น.

3.		สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	(DLTV	8)	และ	True	Visions	ช่อง	193

	 	วันจันทร์-วันศุกร	์	 เวลา	04.00	-	06.00	น.,	06.30	-	07.30	น.,	18.00	-	24.00	น.

	 	วันเสาร์-วันอาทิตย์		 เวลา	08.30	-	12.00	น.,	13.00	-	15.30	น.,	16.00	-	24.00	น.

4.		สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		(STOU	Channel)	

	 	ผ่านดาวเทียมไทยคม	5	ระบบ	C	-Band	ช่อง	STOU	Channel	

				และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต	โดยเข้าไปที่	http://www.stou.ac.th		

				เลือก	STOU	Online	ที	่TV	Online	ออกอากาศทุกวัน24ชั่วโมง

ค.	รายการ	วิทยุ	และ	โทรทัศน์	ON	DEMAND	 ใน	กรณี	นักศึกษา	ไม่	สามารถ	รับ	ชม	รายการ

วิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	รายการ	วิทยุ	โทรทัศน์	ใน	ช่วง	เวลา	ออก	อากาศ	ได้	 สามารถ	เลือก	รับ	ฟัง	และ	รับ	ชม	รายการ	

ย้อน	หลัง	ได้	ทาง	อินเทอร์เน็ต	ที่	http://www.stou.ac.th	 STOU	Online	 Media	on	Demand

/m-Learning
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ง.		รายการ	เพื่อ	การ	ศึกษา	และ	รายการ	เพื่อ	บริการ	สังคม	ทาง	STOU	Online	 อีก	ช่องทาง	หนึ่ง	ที่	
มหาวิทยาลัย	ให้	บริการ	การ	ศึกษา	แก่	นักศึกษา	และ	ผู้	สนใจ	 คือ	 การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และการ	รับ	ฟัง	

รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียงออก	อากาศ	สด	ทาง	อินเทอร์เน็ต	 โดย	นักศึกษา	เข้าไป	ที่	http://www.stou.ac.th	

 STOU	Online	 STOU	Channel	หรือ	FM	Sukhothai

ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย	ได้	มี	การ	จัด	ตั้ง	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เพื่อ	เป็น	แหล่ง	บริการ	การ	ศึกษา	แก่	นักศึกษา	ของ	

มหาวิทยาลัย	ที่	กระจาย	อยู่	ทั่ว	ประเทศ	อย่าง	น้อย	5	ประเภท	ดังนี้

1.		ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	ภาค	เปน็	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	ระดบั	ภมูภิาค	ที	่จดั	ตัง้	ขึน้	โดย	ได	้รบัความ	รว่ม	มอื	
จาก	สถาบนั	อดุมศกึษา	ใน	สว่น	ภมูภิาค	ไดแ้ก	่มหาวทิยาลยั	ตา่งๆ	ใน	การ	อนญุาต	ให	้มหาวทิยาลยั	สโุขทยัธร	รมาธ	ิราช	

	จดั	ตัง้	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	ขึน้	ณ	สถาบนั	การ	ศกึษา	นัน้ๆ	ทัง้นี	้ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	ภาค	จะ	ม	ีบทบาท	และ	หนา้ที	่

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	จัด	บริการ	การ	สอน	เสริม	สรรหา	บุคลากร	ใน	ท้อง	ถิ่น	เพื่อ	ทำา	หน้าที่	สอน	เสริม	เฉพาะ	ใน	ภาค	

ที่	รับ	ผิด	ชอบ	 จัด	สนาม	สอบ	 ให้	คำา	ปรึกษา	และ	แนะแนว	การ	ศึกษา	แก่	นักศึกษา	ตลอด	จน	การ	ประชาสัมพันธ์	และ		

ให	้บริการ	ข่าวสาร	ต่างๆ	ของ	มหาวิทยาลัย

2.		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	 เป็น	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษาระดับจังหวัด	ที่	จัด	ตั้ง	ขึ้น	โดย	ได้	รับ	
ความ	ร่วม	มือ	จาก	สถาน	ศึกษา	ระดับ	มัธยมศึกษา	สังกัด	สำานักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	ศึกษา	ขั้น	พื้น	ฐาน		กระทรวง	

ศึกษาธิการ	(ตาม	นโยบาย	ความ	ร่วม	มือ	เมื่อ	ปี	2521)	 ใน	การ	อนุญาต	ให้	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จัด	ตั้ง	

	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	จงัหวดั	ขึน้	ณ	โรงเรยีน	มธัยม	ประจำา	จงัหวดั	ทัว่	ประเทศ	ทัง้นี	้ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	จงัหวดั	จะ	ม	ี

บทบาท	และ	หนา้ที	่ความ	รบั	ผดิ	ชอบ	ใน	การ	จดั	สถาน	ทีท่ี่		ใช	้ใน	การ	ดำาเนนิ	กจิกรรม	ทาง	วชิาการ	ของ	มหาวทิยาลยั	ไดแ้ก	่

การ	ปฐมนเิทศ	นกัศกึษา	การ	สอน	เสรมิ	การ	สอบ	การ	แนะแนว	การ	ศกึษา	กจิกรรม	การ	ศกึษา	อืน่ๆ	ที	่มหาวทิยาลยั	

พิจารณา	เห็น	ว่า	เหมาะ	สม	และ	เป็น	ประโยชน์	แก่	นักศึกษา	 เป็น	แหล่ง	บริการ	ข่าวสาร	และ	หน่วย	ประชาสัมพันธ์	

	ใน	ระดับจังหวัดของ	มหาวิทยาลัย	 รวม	ทั้ง	เป็น	หน่วย	ประสาน	งาน	ใน	การ	ติดต่อ	ระหว่าง	นักศึกษา	กับ	มหาวิทยาลัย	

ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ไม่	สามารถ	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย	ได้	โดยตรง	อีก	ด้วย

3.		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	 เป็น	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ที่	จัด	ตั้ง	ขึ้น	โดย	ความ	ร่วม	มือ	ของ
	หน่วย	ราชการ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ความ	ต้องการ	ของ	สาขา	วิชา	เป็น	ครั้ง	คราว	ตาม	ความ	จำาเป็น	ที่	ต้อง	มี	การ	ศึกษา		

เฉพาะ	อย่าง	เช่น	สาขา	วิชาเกษตรศาสตร์	และ	สหกรณ	์จัด	ตั้ง	ศูนย	์บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	ขึ้น	ณ	สำานักงาน	

เกษตร	ประจำา	ภาค	และ	สาขา	วิชา	พยาบาล	ศาสตร์	จัด	ตั้ง	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	ขึ้น	ณ	โรง	พยาบาล	หรือ	

	วิทยาลัย	พยาบาล	ต่างๆ	 ที่	กระจาย	อยู่	ทั่ว	ประเทศ	 ทั้งนี้	 ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มี	บทบาท	และ	หน้าที่		

ความ	รบั	ผดิ	ชอบ	ใน	การ	ใหก้าร	ศกึษา	ให	้คำา	ปรกึษา	แนะนำา	ทาง	วชิาการ	เสรมิ	ความ	รู	้ความ	เขา้ใจ	ประสบการณ	์ฝกึงาน	

ฝกึ	ปฏบิตั	ิใน	หอ้ง	ทดลอง	ฝกึ	ปฏบิตั	ิภาค	สนาม	เฉพาะ	วชิา	ทัง้	ยงั	เปน็	แหลง่	กลาง	ใน	การ	สรรหา	บคุลากร	ผู	้เชีย่วชาญ	

ใน	สาขา	วิชา	เฉพาะ	เพื่อ	เสนอ	ต่อม	หา	วิทยาลัย	พิจารณา	แต่ง	ตั้ง	เป็น	อาจารย์	สอน	เสริม

4.		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	 “มุม	 มสธ.”	 เป็น	ศูนย์	บริการ	ห้อง	สมุด	และ	สื่อ	การ	ศึกษา	
ที่	ได	้รบั	ความ	รว่ม	มอื	จาก	หนว่ย	งาน	พนัธมติร	ภายนอก	ไดแ้ก	่สำานกังาน	สง่	เสรมิ	การ	ศกึษา	นอก	ระบบ	และ	การ	ศกึษา		

ตาม	อัธยาศัย	(กศน.)	กระทรวง	ศึกษาธิการ	โดย	ให้	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จัด	ตั้ง	“มุม	มสธ.”	ขึ้น	ใน	
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	หอ้ง	สมดุ	ประชาชน	อำาเภอ	เมอืง	ทกุ	จงัหวดั	และ	สำานกั	วฒันธรรม	กฬีา	และ	การ	ทอ่ง	เทีย่ว	กรงุเทพมหานคร	ให	้จดั	ตัง้	

“มมุ	มสธ.”	ใน	หอ้ง	สมดุ	ประชาชน	ของ	กรงุเทพมหานคร	บาง	แหง่	รวม	ทัง้	รว่ม	กบั	กรม	ราชทณัฑ	์จดั	ตัง้	“มมุ	มสธ.”	

ใน	หอ้ง	สมดุ	เรอืน	จำา/ทณัฑสถาน	บาง	แหง่	โดย	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	เฉพาะ	กจิ	“มมุ	มสธ.”		เปน็	แหลง่	จดั	เกบ็	และ		

ให	้บรกิาร	สือ่	การ	ศกึษา	ตา่งๆ	ไดแ้ก	่เอกสาร	การ	สอน	พรอ้ม	แบบ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิที	่มหาวทิยาลยั	ผลติ	หนงัสอื	อา่น	ประกอบ	

ชุด	วิชา	หนังสือ	อ้างอิง	หนังสือ	สารคดี	และ	ความ	รู้	ต่างๆ	และ	สื่อ	ซีดี	เสียงชุดวิชา

5.		ศูนย	์วิทย	พัฒนา	มสธ.	มี	ลักษณะ	เป็น	เครือ	ข่าย	ของ	มหาวิทยาลัย	ซึ่ง	จัด	ตั้ง	อยู่	ใน	ส่วน	ภูมิภาค	เป็น	

หนว่ย	งาน	ใน	สงักดั	ของ	มหาวทิยาลยั	รวม	10	แหง่	ทัว่	ประเทศ	เพือ่	ให	้บรกิาร	สือ่	การ	ศกึษา	และ	บรกิาร	ขา่วสาร	ขอ้มลู	

ต่างๆ	ของ	มหาวิทยาลัย	แก่	นักศึกษา	นักเรียน	และ	ผู้	สนใจ	ใฝ่	รู้	โดย	ทั่วไป	ได้แก่	ศูนย	์วิทย	พัฒนา	มสธ.	ลำาปาง	

สุโขทัย	อุดรธานี	อุบลราชธานี	นครสวรรค	์นครนายก	จันทบุรี	เพชรบุรี	นครศรีธรรมราช	และยะลา	

การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ได	้จดั	บรกิาร	แนะแนว	การ	ศกึษา	และ	อาชพี	ให	้แก	่นกัศกึษา	ตัง้แต	่สมคัร	

เขา้	ศกึษา	จน	สำาเรจ็	การ	ศกึษา	ม	ีวตัถปุระสงค	์ที	่จะ	ชว่ย	ให	้นกัศกึษา	รูจ้กั	และ	เขา้ใจ	ระบบ	การ	ศกึษา	ของ	มหาวทิยาลยั	

ให	้สามารถ	ศกึษา	ได	้ดว้ย	ตนเอง	ตลอด	จน	พฒันา	วธิ	ีการ	ศกึษา	ให	้เหมาะ	สม	กบั	ตนเอง		จน	สำาเรจ็	การ	ศกึษา	โดย	ผา่น	

กระบวนการ	ให	้คำา	ปรึกษา	และ	แนะแนว	ทั้งนี้	การ	บริการ	ด้าน	การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	และ	อาชีพ	แบ่ง	ออก	ได้	เป็น		

3	ลักษณะ	ดังนี้

1.		การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ก่อน	การ	ศึกษา	โดย	การ	ให้	ข้อมูล	สารสนเทศ	แก่	ผู้	สนใจ	ศึกษา	ต่อ	ใน	มสธ.
แนวทาง	การ	เลือก	สาขา	วิชา	เรียน	และ	แนวทาง	ประกอบ	อาชีพ	หลัง	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ด้วยสื่อสิ่งพิมพ	์สื่อโสตทัศน์	

สื่อบุคคล	 และบริการแนะแนวการ	ศึกษา	ต่อ	ใน	 มสธ.	 แก่	นักเรียน	 นักศึกษา	 ระดับ	 ม.6	 ปวช.	 ระดับ	 ปวส.	

ณ	โรงเรียน	และ	วิทยาลัย	ต่างๆ	จัด	บริการ	แนะแนว	และ	นิทรรศการ	เคลื่อนที่	ร่วม	กับ	หน่วย	งาน	ของมหาวิทยาลัย	

โรงเรียน	สถาบัน	การ	ศึกษา	บริษัท	และ	สถาน	ประกอบ	การ	ต่างๆ	ที่	ขอ	ความ	ร่วม	มือ	มายัง	มหาวิทยาลัย

2.		การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ระหว่าง	ศึกษา	 โดย	การ	ให้	คำา	ปรึกษา	 และ	ให้	ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	การ	ศึกษา	
ทาง	ไกล	เทคนิค	ใน	การ	เรียน	ด้วย	ตนเอง	และ	การ	พัฒนา	ทักษะ	การ	เรียน	ที่	จำาเป็น	ต่อ	การ	เรียน	ใน	ระบบ	การ	ศึกษา	

	ทาง	ไกล	โดย	จัด	บริการ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ดังนี้

	 	(1)การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ได้	รับ	ความ	รู้	และ	ข้อมูล	พื้น	ฐาน	ที่	จำาเป็น	เกี่ยว	กับ	

การ	ศกึษา	ดว้ย	ตนเอง	ใน	ระบบ	การ	ศกึษา	ทาง	ไกล	เชน่	การ	วางแผน	การ	ศกึษา	วธิ	ีการ	ศกึษา	ดว้ย	ตนเอง	การ	วดั	และ	

	ประเมนิ	ผล	การ	ศกึษา	แนว	การ	เรยีน	ให	้ประสบ	ความ	สำาเรจ็	จาก	บณัฑติ	รุน่	พี	่และ	การ	พฒันา	ทกัษะ	การ	เรยีน	ใน	ระบบ	

	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	เป็นต้น

	 	(2)การให้คำาปรึกษาและติดตามการเรียน	 เน้น	การ	ให้	คำา	ปรึกษา	แก่	นักศึกษา	เป็น	ราย	กรณ	ี	 การ

ติดตาม	ผล	การ	เรียน	และ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ด้าน	การ	เรียน	สำาหรับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	1	-	4

	 	(3)การพฒันานกัศกึษาและบณัฑติ	โดย	การ	จดั	โครงการ	แนะแนว	ตา่งๆ	ไดแ้ก	่โครงการ	แนะแนว	

นัด	หมาย	สำาหรับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที	่1	โครงการ	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ	ทางการ	เรียน	สำาหรับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	2	ขึ้น	ไป		

โครงการ	บัณฑิต	อาสา	เพื่อ	การ	พัฒนา	บัณฑิต	และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียน
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	 	(4)การบริการด้านทุนการศึกษา	 ได้แก่	 ทุน	กู้	ยืม	เพื่อ	การ	ศึกษา	(ทุน	 กยศ.)	 ทุน	มหาวิทยาลัย	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ทุน	มสธ.)	และ	ทุน	ของ	หน่วย	งา	นอื่นๆ

	 	(5)การให้บริการนักศึกษาพิการ	 ดูแล	และ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ทางการ	เรียน	 และ	ผลิต	สื่อ	สำาหรับ	

นักศึกษา	พิการ	เงิน	อุดหนุน	การ	ศึกษา	นักศึกษา	พิการ	

	 	(6)สารสนเทศและสือ่เพือ่การแนะแนวตา่งๆ	โดย	ให	้บรกิาร	สารสนเทศ	ใน	ดา้น	การ	เรยีน	ดา้น	อาชพี	

ด้าน	ส่วน	ตัว	และ	สังคม	ผ่าน	สื่อ	ทาง	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	รายการ	ทาง	Webcasting	รายการ	วิทยุ	โทรทัศน์		

สื่อสิ	่ง	พิมพ์	ต่างๆ	และ	http://www.stou.ac.th

3.		การ	แนะแนว	อาชีพ	 โดย	การ	ให้คำา	ปรึกษา	 แนะแนว	และ	ให้	ข้อมูล	การ	ศึกษา	ต่อ	ใน	ระดับ	สูง	กว่า	
ปริญญา	ตรี	ตลอด	จน	แนวทาง	การ	ประกอบ	อาชีพ	และ	การ	พัฒนา	อาชีพ

	 	การ	จดั	บรกิาร	แนะแนว	การ	ศกึษา	และ	อาชพี	ทัง้	3	ลกัษณะ	นี	้จดั	ทัง้	ใน	ลกัษณะ	การ	ให	้บรกิาร	แนะแนว	

เป็นราย	บุคคล	และ	ราย	กลุ่ม	การ	พัฒนา	นักศึกษา	และ	การ	แนะแนว	การ	ศึกษา	ผ่าน	สื่อ	ได้แก่

	 	การให้บรกิารแนะแนวเปน็รายบคุคลและรายกลุม่	โดย	การ	ให	้คำา	ปรกึษา	และ	แนะแนว	แก่	นกัศกึษา	

ทาง	จดหมาย	โทรศพัท์	ไปรษณยี์	อเิลก็ทรอนกิส์	กระดาน	สนทนา	“คยุ	กบั	นกั	แนะแนว”	และ	ให	้คำา	ปรกึษา	โดยตรง	

แก่	นักศึกษา	ที่มา	พบ	ด้วย	ตนเอง	ณ	ที่ทำาการ	มหาวิทยาลัย	และ	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	มสธ.

	 	การพัฒนานักศึกษา	 โดย	การ	ให้	คำา	ปรึกษา	และ	แนะแนว	แก่	นักศึกษา	โดย	การ	ใช้	สื่อ	และกิจกรรม

	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 เช่น	โครงการ	แนะแนว	นัด	หมาย	โครงการ	พัฒนา	ศักยภาพ	ทางการ	เรียน	ของ	นักศึกษา	 เอกสาร	

แนะแนว	การ	ศึกษา	คอลัมน์	“	แนะแนว	การ	ศึกษา”	ใน	ข่าว	มสธ.	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	ระบบ	Webcasting	

และ	รายการ	วิทยุ	โทรทัศน	์เพื่อ	การ	แนะแนว		และ	ทาง	อินเทอร์เน็ต	ที่	http://www.stou.ac.th

	 	การแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อ	โดย	การ	ให้	คำา	ปรึกษา	และ	แนะแนว	แก่	นักศึกษา	ผ่าน	สื่อ	ต่างๆ	ได้แก่

	 	1)รายการวิทยุกระจายเสียง			ออก	อากาศ	ทุก	วัน	จันทร์	ตั้งแต่เวลา	15.20	-	16.00	น.	ทาง	สถาน	ี

วิทยุ	กระจาย	เสียง	แห่งประเทศไทย	เครือข่ายเพื่อ	การ	ศึกษา	คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มทุกวัย

	 	2)รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อแนะแนว	ออก	อากาศ	ดังนี้

	 		1)	ทาง	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์	แห่ง	ประเทศไทย	กรม	ประชาสัมพันธ์	ใน	วัน	พุธ	สัปดาห์	ที่	สอง	ของ	เดือน		

	 					เวลา	05.30	-	05.55	น.

	 		2)	ทาง	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	(STOU	Channel)	 ทุกวันพฤหัสบดี	

	 		 		 	เวลา	00.00	-	06.00	น.,	12.00	-	12.25	น.

	 	3)ข่าวมสธ.	คอลัมน์	“แนะแนว”	

	 	4)สิง่พมิพ์ตา่งๆ	ไดแ้ก	่เอกสาร	แนะแนว	เฉพาะเรือ่ง	เอกสาร	ปฐมนเิทศ	นกัศกึษา	ใหม	่ค่มูอืการเรยีน

ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล	(ระดับปริญญาตรี)	

	 	5)สื่อวีซีดีปฐมนิเทศ	นักศึกษา	ใหม่	และ	ปฐมนิเทศ	นักศึกษา	ใหม่	สาขา	วิชา

	 	6)สื่อคอมพิวเตอร์เครือ	ข่าย	อินเทอร์เน็ต	http://www.stou.ac.th	 “บริการ	การ	ศึกษา	-	แนะแนว	

การ	ศึกษา”	กระดาน	สนทนา	“คุย	กับ	นัก	แนะแนว”

	 	7)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส	์e-mail	address:	co.csoffice@stou.ac.th
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การบริการห้องสมุด
สำานักบรรณสารสนเทศ	 เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสื่อการศึกษา

ทุกประเภทและจัดบริการห้องสมุด	 เพื่อรองรับภารกิจการเรียนการสอน	 การวิจัยของมหาวิทยาลัย	 มีการนำา

ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาดำาเนนิภารกจิของหอ้งสมดุ	รวมทัง้รว่มมอืกบัหอ้งสมดุ	

และหน่วยงานภายนอกอื่นจัดบริการห้องสมุดร่วมกัน	โดยมีเป้าหมายสำาคัญให้นักศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่	 นักศึกษาสามารถรู้จักและเข้าถึงสื่อการศึกษา	 รวมทั้งบริการห้องสมุด	 ได้ที่		

http://library.stou.ac.th

ระบบบริการห้องสมุด
ห้องสมุดจัดบริการห้องสมุดเป็น	2	ระดับ	คือ

1.ระดับมหาวิทยาลัย	มีสำานักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดกลาง	ตั้งอยู	่ณ	ที่ทำาการมหาวิทยาลัย

จังหวัดนนทบุรี	และศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย	จำานวน	10	แห่ง	ได้แก่	จังหวัดลำาปาง	สุโขทัย	อุดรธานี

อุบลราชธาน	ีนครสวรรค์	นครนายก	จันทบุร	ี เพชรบุรี	นครศรีธรรมราช	และยะลา	สนใจดูรายละเอียดได้ที่	

http://www.stou.ac.th/offices/rdec/headquater/home/	 	 ทั้งนี้สำานักบรรณสารสนเทศจัดหาสื่อการ

ศกึษาทกุประเภททัง้ในรปูของสือ่สิง่พมิพ	์สือ่โสตทศัน	์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส	์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีน	

การสอน	และจดับรกิารหอ้งสมดุประเภทตา่งๆ	เชน่	บรกิารยมื	คนื	บรกิารตอบคำาถามและชว่ยการคน้ควา้	บรกิาร

สอนการใชห้อ้งสมดุและการคน้ควา้ทางวชิาการ	บรกิารยมื	-	คนืระหวา่งหอ้งสมดุ	และบรกิารนำาสง่เอกสาร	ฯลฯ

2.ระดบัทอ้งถิน่	มหาวทิยาลยัจดัตัง้ศนูยบ์รกิารการศกึษาเฉพาะกจิ	มมุ	มสธ.	โดยรว่มมอืกบัหนว่ยงาน

ภายนอก	ประกอบดว้ยศนูยบ์รกิารการศกึษาเฉพาะกจิ	มมุ	มสธ.	ในหอ้งสมดุประชาชนประจำาจงัหวดัทกุจงัหวดั	

และห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร	(ห้องสมุดประชาชนบางเขน	ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ	และ

ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม)	หอสมุดติณสูลานนท์	โรงเรียนมหาวชิราวุธ	ห้องสมุดประชาชนเทศบาล

นครภูเก็ต	และห้องสมุดเรือนจำา/ทัณฑสถาน	นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา	โดยได้รับความ

ร่วมมือจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ	 จังหวัดสงขลา	 และหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล	 ปัจจุบันเครือข่าย	

ห้องสมุดระดับท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมี	94	แห่งทั่วประเทศ

การให้บริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
มหาวทิยาลยั	ตระหนกั	ถงึ	โอกาส	ทางการ	ศกึษา	ที	่ผู	้พกิาร	ควร	จะ	ได	้รบั	ศนูย	์บรกิาร	นกัศกึษา	พกิาร	จงึ	เปน็	

	โครงการ	ยุทธศาสตร์	ที่	มหาวิทยาลัยจัด	ขึ้น	เพื่อ	ช่วย	ให้	นักศึกษา	พิการ	ที่	มี	ความ	ต้องการ	จำาเป็น	ทางการ	ศึกษา	

สามารถ	เข้า	ถึง	ระบบ	การ	เรียนการ	สอน	ของ	มหาวิทยาลัย	ได้	อย่างเท่า	เทียม	กับ	นักศึกษา	ทั่วไป	 โดย	พยายาม		

ขจดั	อปุสรรค	ซึง่	จำากดั	โอกาส	ของ	นกัศกึษา	พกิาร	และจดัหา	บรกิาร	การ	ศกึษา	สนบัสนนุ	เพือ่	ชว่ย	ให	้นกัศกึษา	พกิาร	

สามารถ	บรรลุ	เป้า	หมายทางการ	ศึกษา	ได้	 โดย	จัด	บริการ	ตาม	ความ	ต้องการ	จำาเป็น	ของ	นักศึกษา	เป็น	ราย	บุคคล		

และ	มี	วัตถุประสงค์	ใน	การ	ดำาเนิน	การ	ดังนี้

1.		เพื่อ	เป็น	ศูนย์กลาง	ใน	การ	รวบรวม	ข้อมูล	นักศึกษา	พิการ	ของ	มหาวิทยาลัย

2.		เพือ่	เปน็	ศนูยก์ลาง	ใน	การ	ให	้บรกิาร	ชว่ย	เหลอื	นกัศกึษา	พกิาร	ตาม	ความ	ตอ้งการ	จำาเปน็	ของ	แตล่ะ	บคุคล	

ให	้ศึกษา	ใน	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	ได้	ประสบ	ผล	สำาเร็จ	ตาม	ความ	สามารถ	และ	ความ	ต้องการ	ของ	แต่ละ	บุคคล	
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3.		เพื่อ	เป็น	ศูนย์	ประสาน	งาน	กับ	หน่วย	งาน	ต่างๆ	 ของ	มหาวิทยาลัย	 และ	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	 มสธ.	

ใน	ด้าน	ข้อมูล	และ	สิ่ง	อำานวย	ความ	สะดวก	สำาหรับ	นักศึกษา	พิการ

4.		เพื่อ	เป็น	เครือ	ข่าย	ร่วม	กับ	หน่วย	งาน	และ	องค์กร	ที่	ทำางาน	ด้าน	ผู้	พิการ	 ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก	

มหาวิทยาลัย

5.		เพือ่	ทำาการ	ศกึษา	วจิยัองค	์ความ	รูเ้กีย่ว	กบั	คน	พกิาร	เพือ่	นำา	ผล	มา	ใช	้ใน	การ	ให	้บรกิาร	ชว่ย	เหลอื	การ	เรยีน

	ใน	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	ของ	นักศึกษา	พิการ	และ	ผู้	ดูแล	คน	พิการ

6.		เพื่อ	ส่ง	เสริม	การ	จัด	บริการ	ทาง	วิชาการ	แก่	ผู้	พิการ

บริการที่จัดให้กับนักศึกษาพิการ
บริการ	ต่างๆ	ที่	ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	พิการ	จะ	สามารถ	จัด	ให้	ได้	นั้น	ขึ้น	อยู	่กับ	นโยบาย	ของ	มหาวิทยาลัย		

การ	บริหารจัดการ	 งบ	ประมาณ	 ความ	พร้อม	ของ	หน่วย	งาน	 โดย	ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	พิการ	จะ	มีหน้า	ที่	หลัก	ใน	

	การ	เป็น	ผู้	เชื่อมประสาน	งาน	เครือ	ข่าย	 หรือ	แสวงหา	ความ	ช่วย	เหลือ	ตาม	ความ	ต้องการ	จำาเป็น	ของ	นักศึกษา		

เพื่อ	สนับสนุน	การ	เรียน	รู้	ของ	นักศึกษา	พิการ	และ	สามารถ	จัด	บริการ	เพิ่ม	ขึ้น	ตาม	นโยบาย	ของ	มหาวิทยาลัย

บริการ	การ	ศึกษาที่	มหาวิทยาลัย	สามารถ	จัด	ให้	ได้	ใน	ปัจจุ	บัน	ประกอบ	ด้วย

1.		บริการ	ให้	คำา	ปรึกษา	ทางการ	เรียน	

2.		การ	จดั	นเิทศ	นกัศกึษา	พกิาร	ผู	้ปกครอง	ผู	้ชว่ย	เหลอื	และ	การ	จดั	กลุม่	การ	ชว่ย	เหลอื	ตาม	ความ	ตอ้งการ	

จำาเป็น	เช่น	การ	ประชุม	ปฐมนิเทศ	ผู้	ปกครอง	และ	นัก	ศึกษา	ออทิ	สต	ิก	เป็นต้น	

3.		บริการ	ให้	ยืม	เอก	สาร	เสียง	เด	ซี	สำาหรับ	ผู้	พิการ	ทางการ	มอง	เห็น	

4.		การ	ฝึก	อบรม	เกี่ยว	กับ	เทคโนโลยี	สนับสนุน	การ	เรียน	ของ	นักศึกษา	พิการ

5.		บริการ	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	สำาหรับ	คน	ตาบอด	สายตา	เลือน	ราง

6.		บริการ	ข้อ	สนเทศ	เกี่ยว	กับ	อาสา	สมัคร	ใน	พื้นที่	ภูมิลำาเนา	ของ	นักศึกษา	พิการ

7.		บรกิาร	ขอ้	สนเทศ	เกีย่ว	กบั	หนว่ย	งาน	ที่	ให	้ความ	ชว่ย	เหลอื	ผู	้พกิาร	ใน	พืน้ที	่ภมูลิำาเนา	ของ	นกัศกึษา	พกิาร

8.		เงนิ	อดุหนนุ	การ	ศกึษา	สำาหรบั	นกัศกึษา	พกิาร	(ตาม	โครงการ	เงนิ	อดุหนนุ	การ	ศกึษา	สำาหรบั	นสิติ	นกัศกึษา	

ใน	ระดับ	อนุปริญญา	และ	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีของ	สำานักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา	กระทรวง	ศึกษาธิการ)

9.		บริการ	เกี่ยว	กับ	การ	จัด	สอบ	 ได้แก่	 การ	ขยาย	ข้อสอบ	 ข้อสอบ	เสียง	 การ	จัด	ห้อง	สอบ	เฉพาะ	กลุ่ม		

การ	จัด	ห้อง	สอบ	ใน	อาคาร	ชั้น	ล่าง	เป็นต้น	

เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
สำานกังาน	คณะ	กรรมการ	การ	อดุมศกึษา	กระทรวง	ศกึษาธกิาร		ได	้จดั	ทำา	โครงการ	เงนิ	อดุหนนุ	ทางการ	ศกึษา		

สำาหรบั	นสิติ	นกัศกึษา	พกิาร	ใน	ระดบั	อนปุรญิญา	และ	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีให	้ผู	้พกิาร	ที	่เขา้	ศกึษา	ระดบั	อดุมศกึษา	ได	้รบั		

การ	สนับสนุน	ทางการ	เงิน	โดย	จัดสรร	เป็น	เงิน	อุดหนุน	ค่า	ใช้	จ่าย	ทางการ	ศึกษา	ได้แก่	ค่า	เล่า	เรียน	ค่า	บำารุง	และ	

คา่	ธรรมเนยีม	ตาม	รายการ	ที	่ปรากฏ	ใน	ระเบยีบ	ขอ้	บงัคบั	หรอื	ประกาศ	ของ	สถาน	บนั	อดุมศกึษา	ทัง้นี้	ไม	่เกนิ	อตัรา	

และ	รายการ	ที่	คณะ	กรรมการ	ส่ง	เสริม	การ	จัดการ	ศึกษา	สำาหรับ	คน	พิการ	กำาหนด	ไว้

นกัศกึษา	พกิาร	ที	่ม	ีคณุสมบตั	ิตาม	ที	่สำานกังาน	คณะ	กรรม	การ	การ	อดุมศกึษา	กำาหนด	และ	ม	ีบตัร	ประจำา	ตวั	

	คน	พิการ	 ตาม	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	การ	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	คน	พิการ	ที่	ประสงค์	จะเข้า	ร่วม	โครงการ	

สนับสนุน	เงิน	อุดหนุน	ทางการ	ศึกษา	ดัง	กล่าว	 สามารถ	ติดต่อ	ขอรับ	 แบบแสดงความจำานงขอรับเงินอุดหนุน
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ทางการศึกษาสำาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี	 ที่ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	

พิการ	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	โทรศัพท	์0	2504	7821	-	3	โทรสาร	0	2503	3868	e-mail	address:	ds.esoffice	

@stou.ac.th	หรือทางจดหมายที่

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

	 	 ตำาบล	บาง	พูด	อำาเภอ	ปากเกร็ด

	 	 	 จังหวัด	นนทบุรี	11120

ติด

แสตมป์

นกัศกึษา	สามารถ	อา่น	ราย	ละเอยีด	เพิม่	เตมิ	เกีย่ว	กบั	การ	ให	้บรกิาร	สำาหรบั	นกัศกึษา	พกิารทางอนิเทอรเ์นต็

ที่	http://www.stou.ac.th		เข้า	สู่	หน้า	หลัก		สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา		ศูนย	์บริการ	นักศึกษา	พิการ

	4. 	การ	วัด	และ	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา

การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัย	แบ่ง	ลักษณะ	เนื้อหา	ชุด	วิชา	ออก	เป็น	 ชุด	วิชา	เชิง	ทฤษฎี	และ	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	 โดย	ให้	มี		

การ	ประเมนิ	ผล	การ	ศกึษา	ทกุ	ชดุ	วชิา	ที	่นกัศกึษา	ได	้ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ไว	้แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา	และ	ใช	้วธิ	ีการ	ประเมนิ	ผล	

	การ	ศึกษา	ดังนี้

1.		การ	ให้	คะแนน	กิจกรรม	หรือ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ

2.	การ	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา

3.	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กิจกรรม	วิชาชีพ	ตาม	ที	่สาขา	วิชา	เป็น	ผู้	กำาหนด	ใน	ช่วง	ก่อน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา

	 	การ	วัด	และ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	สาขา	วิชา	จะ	เป็น	ผู้	กำาหนด	ว่า	ชุด	วิชา	ใด	เป็น	ชุด	วิชา		

เชิง	ทฤษฎี	หรือ	เป็น	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	 และ	กำาหนด	เกณฑ์	การ	ให้	คะแนน	สำาหรับ	ฝึก	ปฏิบัติ	และ	การ	สอบไล่	ประจำา		

ภาค	การ	ศกึษา	ตาม	ลกัษณะ	ของ	แตล่ะ	ชดุ	วชิา	ที	่สาขา	วชิา	นัน้	รบั	ผดิ	ชอบ	โดย	ให	้เปน็	ไป	ตาม	ระเบยีบ	ของ	มหาวทิยาลยั	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	ทัง้นี	้มหาวทิยาลยั	กำาหนด	ให	้ม	ีการ	วดั	และ	ประเมนิ	ผล	ความ	รู	้ของ	นกัศกึษา	ใน	ปลาย	ภาค	การ	ศกึษา	โดย	

	มี	ระบบ	การ	จัด	สอบ	การ	จัด	สถาน	ที่	สอบ	วัน	และ	เวลา		สอบ	และ	การ	แจ้ง	ผล	สอบ	ดังนี้
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	 	ก.	ระบบ	การ	จัด	สอบ	มหาวิทยาลัย	จัดการ	เรียน	การ	สอน	แบบ	ทวิภาค	คือ	ภาค	ต้น	และ	ภาค	ปลาย	
ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	มี	การ	จัด	สอบ	2	 ครั้ง	 คือ	 สอบไล่	และ	สอบ	ซ่อม	 ซึ่ง	จัด	ให้	สำาหรับ	นักศึกษา	ที่	สอบไล่	ใน		

ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่	ผ่าน	 นอกจาก	นี้	มหาวิทยาลัย	ยัง	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	ให้	นักศึกษา	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน		

อีก	จำานวน	1	ชุด	วิชา	โดย	จะ	จัด	สอบ	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	ให้	พร้อม	กับ	การ	สอบ	ซ่อม	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2	นักศึกษา		

ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ใน	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	จะไม่มีการสอบซ่อม	 ทั้งนี้	สำานัก	ทะเบียน	และ

	วดัผล	จะ	จดั	สง่	ราย	ละเอยีด	วธิ	ีปฏบิตั	ิตน	ใน	การ	เขา้	สอบ	และ	กำาหนดการ	สอบ	ให	้นกัศกึษา	ทราบ	ลว่ง	หนา้	เปน็	ราย	บคุคล		

กอ่นวนัสอบประมาณ10-20วนั	หรอื	ตรวจ	สอบ	ทาง	อนิเทอรเ์นต็	ที	่http://www.stou.ac.th	หรอื	ตรวจ	สอบ	ทาง	

โทรศัพท์	(อัตโนมัติ)	ที่	โทร.	0	2504	7799	หรือ	ศูนย	์ข้อมูล	ทะเบียน	และ	บริการ	นักศึกษา	โทร.	0	2504	7231	-	6	

หรือ	ศูนย	์สารสนเทศ	โทร.	0	2982	9700	หรือ	0	2504	7788,	0	2504	7195,	0	2503	3545	และส่งข้อความ

ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่	(SMS)

	 	ข.		สนาม	สอบ	เพือ่	เปน็การ	ประหยดั	และ	อำานวย	ความ	สะดวก	แก	่นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	จงึ	เปดิ	สนาม	สอบ
ทุก	จังหวัด	ทั่ว	ประเทศ	 จังหวัด	ละ	หนึ่ง	สนาม	สอบ	เป็น	อย่าง	น้อย	 ส่วน	ใหญ่	จะ	เป็น	โรงเรียน	ประจำา	จังหวัด	ที่	เป็น	

ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ใน	ท้อง	ถิ่น	ของ	มหาวิทยาลัย	 นักศึกษา	ที่	มี	ภูมิลำาเนา	อยู่	ใน	จังหวัด	ใด	ก็	จะ	เข้า	สอบ	ตาม		

สนาม	สอบ	ใน	จังหวัด	ของ	ตน	หรือ	สนาม	สอบ	ระดับ	อำาเภอ	ใน	กรณี	ที่	มหาวิทยาลัย	เห็น	ว่าการ	เดิน	ทาง	ไป	สอบ	ใน	

จังหวัด	ไม	่สะดวก	ซึ่ง	ปัจจุบัน	มี	24	อำาเภอ	คือ	สัตหีบ	บัวใหญ่	สีคิ้ว	นางรอง	กันทร	ลักษณ์	เดชอุดม	เมือง	พล	

ชุมแพ	กุมภวาปี	สุวรรณภูม	ิสว่างแดนดิน	เชียงดาว	ปัว	แม่สะเรียง	แม่สอด	อุ้มผาง	บึงสามพัน	หัวหิน	ทุ่งสง	

เกาะสมุย	 หาดใหญ่	 นาทวี	 เบตง	 และ	สุไหงโก-ลก	กรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่

ชั่วคราว	ไม่	สามารถ	เข้า	สอบ	ใน	สนาม	สอบ	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	ตาม	ที่	อยู่	ที่	แจ้ง	ไว้		 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สนาม	สอบ

(มสธ.	27)	 โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ 45 วัน มิฉะนั้น

จะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายสนามสอบ	(สำาหรับ	นักศึกษา	ที่	เป็น	ผู้	ต้อง	โทษ	ของ	กรม	ราชทัณฑ์	 ซึ่ง	เป็น	นักโทษ	

ชั้น	ดี	ที่ทาง	เรือน	จำา	อนุญาต	ให้	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	ได้	 มหาวิทยาลัย	จะ	ประสาน	งาน	กับ	ทาง	กรม	ราชทัณฑ์	และ		

เรือน	จำา	ที่	จัด	สอบ	ให้	ภายใน	เรือน	จำา)

นอกจาก	นี้	มหาวิทยาลัย	ยังมีบริการจัดสอบในต่างประเทศ สำาหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกจะ

เข้าสอบในสนามสอบประเทศไทย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ มาแล้ว และ

จ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบ 6,500 บาท มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลใหญ่ประจำาประเทศนั้นๆ ที่พร้อมจะดำาเนินการจัดสอบให้ ส่วนนักศึกษาที่พำานักอยู่ใน

ประเทศมาเลเซีย เมืองฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย

ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการที่จะดำาเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้แล้ว

	 	ค.	วัน	และ	เวลา	สอบ	 เพื่อ	เอื้อ	ประโยชน์	ให้	กับ	นักศึกษา	ให้	สามารถ	เข้า	สอบ	ได้	โดย	ไม่	กระทบ	ต่อ	
งาน	ประจำา	ที่	ปฏิบัติ	อยู่	 มหาวิทยาลัย	ดำาเนิน	การ	จัด	สอบ	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษาเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ดำาเนนิ	การ	สอบ	เสรจ็	สิน้	ภายใน	2	วนั	โดย	จดั	สอบ	วนั	ละ	2	คาบ		ใน	การ	สอบไล	่และ	สอบ	ซอ่ม	ของ	ภาค	การ	ศกึษา	ปกต	ิ

ยกเว้น	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	และ	การ	สอบ	ซ่อม	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2	 จะ	จัด	สอบ	วัน	ละ	3	 คาบ	 ซึ่ง	จะแจ้ง	กำาหนด

การ	สอบ	ให	้นักศึกษา	ทุก	คน	ทราบ	เป็น	ราย	บุคคล	ทาง	ไปรษณีย์

	 ง.		การ	ย้าย	สนาม	สอบ	 นักศึกษา	ที่	ไม่	สามารถ	เข้า	สอบ	 ณ	 สถาน	ที่	สอบ	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	ได้	

ให	้ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สนาม	สอบ	(มสธ.	27)	ตาม	แบบ	ฟอร์ม	ใน	หน้า	42	มายัง	มหาวิทยาลัย	ก่อนการสอบ45วัน
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	 			การ	ย้าย	สนาม	สอบ	แบ่ง	เป็น	2	ประเภท	คือ

	 			1)	ย้าย	สนาม	สอบ	ถาวร	 ซึ่ง	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	สอบ	ให้	กับ	นักศึกษา	ใน	สนาม	สอบ	ที่	ขอ	ย้าย	ใน		

ทุก	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	จนกว่า	นักศึกษา	จะ	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สนาม	สอบ	ครั้ง	ต่อ	ไป

	 			2)	ยา้ย	สนาม	สอบ	ชัว่คราว	เปน็การ	จดั	สอบ	ให	้ใน	สนาม	สอบ	ที	่นกัศกึษา	ขอ	ยา้ย	เฉพาะ	ภาค	การ	ศกึษา	

	ที่	ได้	ยื่น	คำาร้อง	ไว้	เท่านั้น

	 ทั้งนี้	ให้	นักศึกษา	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	ด้วย	ตัว	บรรจง	ให้	ชัดเจน	และ	ครบ	ถ้วน	 พร้อม	หมายเลข	โทรศัพท์	ที่	

ตดิตอ่	ได	้สะดวก	สง่มาที	่ฝา่ยจดัสอบ	สำานกัทะเบยีนและวดัผล	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	ถนนแจง้วฒันะ	

ตำาบลบางพูด	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุร	ี11120

	 จ.		การ	แจ้ง	ผล	การสอบ	 เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ดำาเนิน	การ	ประมวล	ผล	ความ	รู้	ของ	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	
เรยีบรอ้ย	แลว้	จะแจง้	ผล	การสอบ	ให	้กบั	นกัศกึษา	ทาง	ไปรษณยี	์เปน็	ราย	บคุคล	โดยกำาหนดวนัประกาศผลการสอบ	

ดังนี้

วันประกาศผลการสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย

ภาคต้น	 สอบไล่

														 สอบซ่อม

4	มี.ค.	2558 13	มี.ค.	2558

12	มิ.ย.	2558 22	มิ.ย.	2558

ภาคปลาย	 สอบไล่

														 สอบซ่อม

4	ก.ย.	2558 11	ก.ย.	2558

18	ธ.ค.	2558 28	ธ.ค.	2558

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบกำาหนดวนัประกาศผลสอบในแตล่ะปกีารศกึษาไดจ้ากคูม่อืลงทะเบยีนเรยีน

ที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์		หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่	http://www.stou.ac.th	

การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัย	ให้	ลำาดับ	ขั้น	การ	แสดง	ความ	สามารถ	ใน	การ	เรียน	รู้	ของ	นักศึกษา	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ดังนี้

ลำาดับขั้น ความหมาย

H	(ได้คะแนนร้อยละ	76	ขึ้นไป)

S	(ได้คะแนนร้อยละ	60	-	75)

U	(ได้คะแนนต่ำากว่าร้อยละ	60)

I

เกียรตินิยม	(HONOUR)

ผ่าน	(SATISFACTORY)

ไม่ผ่าน	(UNSATISFACTORY)

ไม่สมบูรณ	์(INCOMPLETE)
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หมายเหต	ุสัญลักษณ์	I	ใน	ระบบ	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	จะ	กำาหนด	ให้	ใน	กรณี	ต่อ	ไป	นี้

	 (1)	 นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	เข้า	สอบ	ชุด	วิชา	นั้น	เป็น	ครั้ง	แรก	จะ	ได้	ลำาดับ	ขั้น	I	 (ยกเว้น	ภาคการ	ศึกษา	พิเศษ	
	 	 จะ	ไม่มี	ลำาดับ	ขั้น	 I)	 เมื่อ	เข้า	สอบ	ซ่อม	จะ	ได้	ลำาดับ	ขั้น	ตาม	ผลการ	สอบ	โดย	ไม่มี	เครื่องหมาย*	
	 	 (ลำาดับ	ขั้น	ที่	มี	เครื่องหมาย*	 กำากับ	แสดง	ว่า	เคยสอบ	ชุด	วิชา	นั้น	ไม่	ผ่าน	มา	แล้ว)	 แต่	ถ้า	ไม่	ได้		

	 	 เข้า	สอบ	ซ่อม	I	จะ	เปลี่ยน	เป็น	U	โดย	อัตโนมัติ	หรือ

	 (2)	 การ	ดำาเนิน	กิจกรรม	ที่	กำาหนด	ตาม	หลักสูตร	ไม่	เสร็จ	สมบูรณ์	ใน	ภาค	การ	ศึกษาที่	ได้	ลง	ทะเบียน		

	 	 เรียน

	 จาก	กรณ	ีทั้ง	2	ข้าง	ต้น	 เมื่อ	ผู้	ที่	ได้	คะแนน	เกียรตินิยม	H	หลัง	จาก	ได้	I	ก	็มี	สิทธ	ิที่	จะ	ได้	รับ	เกียรตินิยม	

		เช่น	เดียว	กับ	นัก	ศึกษา	อื่นๆ	ที่	มี	ผล	การ	ศึกษา	อยู่	ใน	เกณฑ์

	 สัญลักษณ์	NA	 ใน	ระบบ	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	จะ	กำาหนด	ให้	ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	
สอบ	ซ่อม	ภาค	ปฏิบัติ	ชุด	วิชา	การ	ผลิตฯ	 หรือ	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิ	ชา	ชีพฯ	 ของ	สาขา	วิชา	ต่างๆ	 และ	ต้อง	รอ
เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะหรือรอ	เข้า	อบรม	ภาค	ปฏิบัติ	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป

	 การ	นับ	ชุด	วิชา	สะสม	เพื่อ	ให้	ครบ	หลักสูตร	 มหาวิทยาลัย	จะ	นับ	เฉพาะ	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	สอบ	ได้	

ลำาดับ	ขั้น	H	และ	S	เท่านั้น	โดย	แต่ละ	ลำาดับ	ขั้น	จะ	มี	ค่า	ดังนี้

	 H	 ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	ค่า	4.00

	 S	 ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	ค่า	2.30





ทุนการศึกษา
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ทุนการศึกษา

มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	คำานงึ	ถงึ	โอกาส	ใน	การ	ศกึษา	ของ	ผู	้ใฝ	่รู	้ใส่ใจ	ใน	การ	ศกึษา	ซึง่	ม	ีขอ้	จำากดั	

ทาง	ทุน	ทรัพย์	อัน	อาจ	ทำาให้	เสีย	โอกาส	ทางการ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	จึง	พร้อม	ให้การ	สนับสนุน	และ	ส่ง	เสริม	ทางการ	

ศึกษา	เป็นการ	เพิ่ม	คุณค่า	ทรัพยากร	บุคคล	ให้	กับ	ประเทศ	ชาต	ิได้	ใน	ทาง	หนึ่ง	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ทุน	การ	ศึกษา	ที่	

นักศึกษา	สามารถ	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา	ได	้ดังนี้

(1) ทุน การ ศึกษา มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช
	 		นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค	์จะ	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จะ	ต้อง	เป็น	

	ผู ้ที ่ลง ทะเบยีน เรยีน กบั มหาวทิยาลยั และ ผา่น การ สอบ มา แลว้ อยา่ง นอ้ย 1 ภาค การ ศกึษา	โดย	สามารถ	

ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการขอรับทุนได้จากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องเกณฑ์

และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2546หน้า217-218

(2) กองทุน กู้ ยืม เพื่อ การ ศึกษา ของ รัฐบาล
	 		เปน็ก	อง	ทนุ	ที	่บรหิาร	จดัการ	โดย	กองทนุ	เงนิ	ให	้กู	้ยมื	เพือ่	การ	ศกึษา	(กยศ.)	ทัง้นี	้หาก	นกัศกึษา	ม	ีความ		

สนใจ	และ	ตอ้งการ	ขอ	ใช	้สทิธ	ิกู	้ยมื	จาก	กองทนุ	ดงั	กลา่ว	สามารถ	เขา้ไป	ด	ูราย	ละเอยีด	ไดท้ี	่http://www.stou.ac.th	

หรือ	ที่	http://www.studentloan.or.th	เว็บไซต์	ของกอง	ทุน	เงิน	ให้	กู	้ยืม	เพื่อ	การ	ศึกษา

ทั้งนี้	 สามารถ	สอบถาม	ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	ได้ที่	 ฝ่าย	แนะแนว	การ	ศึกษา	 สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ตำาบล	บาง	พูด	 อำาเภอ	ปากเกร็ด	 จัง	หวัดนนทบุรี	11120	 หมา	ย	เลข	โทรศัพท์		

0	2504	7631	-	7	หรอื	ที	่	http://www.stou.ac.th		บรกิาร	การ	ศกึษา	แนะแนว	การ	ศกึษา		“ทนุ	การ	ศกึษา”

	 มหาวิทยาลัย	เปิด	รับ	แบบ	คำาขอ	ทุน	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ตั้งแต่	วัน	ที่	
15	กุมภาพันธ์	-	30	มิถุนายน	ของ	ทุก	ปี		โดย	จัด	ส่ง	ไป	ที่	ฝ่าย	แนะแนว	การ	ศึกษา	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	
มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ตำาบล	บาง	พดู	อำาเภอ	ปากเกรด็	จงัหวดั	นนทบรุี	11120	หาก	เกนิ	ระยะ	เวลา	

ดัง	กล่าว	มหาวิทยาลัย	จะ	ไม่	สามารถ	ดำาเนิน	การ	ใดๆ	ได้	ดัง	นั้น	จึง	ขอ	ให้	นักศึกษา	ส่ง	แบบ	คำาขอ	ทุน	การ	ศึกษา	

ภายในเวลาที่กำาหนด	หาก	มี	ข้อ	สงสัย	โปรด	ติดต่อ	สอบถาม	ได้ที่	ศูนย	์วิทย	พัฒนา	มสธ.	ทั้ง	10	แห่ง	หรือ	ที่	

ฝ่าย	แนะแนว	การ	ศึกษา	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	โทร.	0	2504	7631	-	7
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การดำาเนินการระหว่างการศึกษา
	 1.	การ	ลง	ทะเบียน

	 2.	การ	โอน	ชุด	วิชา

	 3.	การ	เทยีบ	ผล	การ	ศกึษา	และ	เทยีบ	ประสบการณ์

	 4.	การ	ขอ	ยา้ย	สงักดั	สาขา	วชิา	และ	การ	เปลีย่น	วชิา	เอก

	 5.	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา

	 6.	การ	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย

	 7.	การ	ขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล

	 8.	การ	ขอ	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา
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การ ดำาเนิน การ ระหว่าง การ ศึกษา

	1. 	การ	ลง	ทะเบียน
ใน	การ	ศกึษา	มหาวทิยาลยั	จะ	จดั	สง่	โครงสรา้ง	ตลอด	หลกัสตูร	การ	ศกึษา	ที	่นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	ศกึษา	ให	้ครบ		

หลักสูตร	จึง	จะ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	 ไป	พร้อม	การ	ตอบ	รับ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	 ดัง	นั้น	เพื่อ	ให้	นักศึกษา	สามารถ	

วางแผน	ล่วง	หน้า	เกี่ยว	กับ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ของ	ตน	ได้	โดย	สะดวก	 	นักศึกษา	

สามารถ	บันทึก	ราย	ละเอียด	โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	จะ	ต้อง	ศึกษา	 ข้อมูล	ชุด	วิชา	ลง	ทะเบียน	เรียน	 ผล	การ	สอบ	ให้		

ครบ	ถว้น	ทกุ	ภาค	การ	ศกึษา	ไว	้ใน	ระเบยีน	ชดุ	วชิา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	สำาหรบั	นกัศกึษา/ผู	้เรยีน	(มสธ.	17)	และ	แบบ	ฟอรม์		

สำาหรับ	นักศึกษา	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	 ใน	การ	บันทึก	ข้อมูล	ไว้	 ซึ่ง	จะ	เป็น	ประโยชน์	แก่	นักศึกษา	เอง	ใน	การ		

ตรวจ	สอบ	ความ	ก้าวหน้า	ของ	การ	ศึกษา	ตลอด	จน	ช่วย	ให้	สามารถ	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษาต่อ	ไป		

ได้	อย่าง	ถูก	ต้อง

การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	กิจกรรม	สำาคัญ	ที่	นักศึกษา	ต้อง	ดำาเนิน	การ	ด้วย	ตนเอง	ทุก	ภาค	การ	ศึกษา		

ตลอด	หลกัสตูร	จน	กระทัง่	สำาเรจ็	การ	ศกึษา	โดย	จะ	ตอ้ง	ศกึษา	และ	ทำาความ	เขา้ใจ	วธิ	ีและ	ขัน้	ตอน	ของ	การ	ลง	ทะเบยีน		

อย่าง	รอบ	คอบ	และ	ปฏิบัติ	ให้	ถูก	ต้อง	 ซึ่ง	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	ของ	นักศึกษา	ที่	ถูก	ต้อง	และ	สมบูรณ์	เท่านั้น	

มหาวิทยาลัย	จึง	สามารถ	รับ	ลง	ทะเบียน	ให้	นักศึกษา	ได้	และ	จะ	เป็น	ผล	ดี	ต่อ	นักศึกษา	เอง	ใน	การ	ได้	รับ	เอกสาร		

การ	สอน	ข่าวสาร		ข้อมูล		และ	การ	ได	้รับ	บริการ	ด้าน	อื่นๆ	อีก	ด้วย

นักศึกษา ต้อง ใช้ คู่มือ นักศึกษา และ เอกสาร หลักสูตร ประกอบ การ ลง ทะเบียน เรียน  
ทุก ภาค การ ศึกษา ตลอด หลักสูตร จน กระทั่ง สำาเร็จ การ ศึกษา ส่วน กำาหนด เวลา การ ลง ทะเบียน เรียน  
ใน แต่ละ ภาค การ ศึกษา นั้น  ขอ ให้ ดู จาก ปฏิทิน การ ศึกษา ประจำา ปี

มหาวทิยาลยั	จะ	สง่	เอกสาร	คูม่อื	การ	ลง	ทะ	เบยีน	รยีน	ประจำา	ป	ีการ	ศกึษา	และ	คำา	ชีแ้จง	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	

ให	้แก่	นักศึกษา	มี	3	รายการ		ดังนี้

1.		คู่มือ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ประจำา	ปี	การ	ศึกษา	ประกอบ	ด้วย	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1	และ	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2		

2.		คำา	ชี้แจง	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 2	 กรณี	ที่	เพิ่ม	เติม	หรือ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล		

การ	ลง	ทะเบียนเรียน		

3.		คำา	ชี้แจง	การ	ลง	ทะเบียน	ภาค	พิเศษ	

เมื่อ	นักศึกษา	ได	้รับ	เอกสาร	ดัง	กล่าว	ข้าง	ต้น	แล้ว	 และ	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ลง	ทะเบียนเรียน	 ให้	นักศึกษา	

	ดำาเนิน	การตาม	ขั้น	ตอนต่อ	ไป	นี้

1.		ศกึษา	ทำาความ	เขา้ใจ	และ	ตรวจ	สอบ	ชดุ	วชิา	ที	่ตอ้งการ	จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีนวา่	อยู่	ใน	โครงสรา้ง	หลกัสตูร	

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยแจ้งหรือไม่

2.		ตรวจ	สอบ	ชุด	วิชา	ที่	ต้องการ		ลง	ทะเบียน	เรียน	ว่า	เปิด	สอน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	หรือ	ไม่

3.		ตรวจ	สอบ	ชดุ	วชิา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	กบั	ตาราง	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เพือ่	ให	้แน่ใจ	วา่		

เป็น	ชุด	วิชา	ที่	เปิด	สอน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ	 และ	แต่ละ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	มี	คาบ	เวลา	สอบ	ไม่	ตรง	กัน	

เนื่องจาก	มหาวิทยาลัย	ไม่	อนุญาต	ให้	นักศึกษา	เข้า	สอบ	มากกว่า	1	ชุด	วิชา	ใน	คาบ	เวลา	สอบ	เดียวกัน
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4.		กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	เรียนผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	 หรือ		ลง	ทะเบียนเรียน	ผ่าน
Pay	at	Post	โดยมหาวิทยาลัยจะยึดถือการกรอกรหัส(ตัวเลข)เป็นเกณฑ์ในการรับลงทะเบียน

5.	เลือกวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน (ศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนและ

ชำาระเงินในหน้า65-70)

กิจกรรม	การ	ลง	ทะเบียน	ที่	สำาคัญ	ประกอบ	ด้วย	5	กิจกรรม	ดังนี้

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ

1.	การลงทะเบียนเรียน 17	มิ.ย	-	1	ส.ค.	2557 29	พ.ย.	2557	-	

13	ม.ค.	2558

1	มิ.ย.	-	3	ก.ค.	2558

2.	การเพิ่มชุดวิชา 17	ก.ค.	-	30	ก.ย.	2557 29	ธ.ค.	2557	-	

30	มี.ค.	2558

3.	การถอนชุดวิชา ภายใน	16	ต.ค.	2557 ภายใน	15	เม.ย.	2558

4.	การลาพักการศึกษา ภายใน	15	ส.ค.	2557 ภายใน	13	ก.พ.	2558

5.	การลงทะเบียนสอบซ่อม 1	มี.ค.	-	18	มี.ค.	2558 1	ก.ย.	-	17	ก.ย.	2558

การลงทะเบียนเรียน
มหาวทิยาลยั	จะ	จดั	สง่	คูม่อื	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ให	้แก	่นกัศกึษา	ที	่ยงั	คง	ม	ีสถานภาพ	เปน็	นกัศกึษา	ซึง่	ไดแ้ก	่

นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	และลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ผ่าน	มา	แล้ว	เท่านั้น	นักศึกษา	ที่ไม่ได้รับคู่มือ	

การลงทะเบียนเรียน	โปรดติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา	โทร.	0	2504	7231	-	6

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
1)	นักศึกษา	ใหม่	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	ที่	สมัคร	เข้า	ศึกษา	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	พร้อม	กับ	ส่ง	ใบ	สมัคร	

และ	เอก	สา	รอื่นๆ	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

2)	นกัศกึษา	เกา่	ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	แตล่ะ	กจิกรรม	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	ตาม	ปฏทินิ	

การ	ศึกษา	ประจำา	ปี	มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ

3)	นักศึกษา	เก่า	ที่	มิได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 ต้อง	ลา	พัก	การ	

ศึกษา	ต่อม	หา	วิทยาลัย	และ	ต้อง	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	 เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	

(ด	ูราย	ละเอียด	เรื่อง	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา)

4)	สำาหรบั	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	พเิศษ	ให	้เปน็	ไป	ตาม	ระเบยีบ	วา่	ดว้ย	การ	ศกึษา	ภาค	การ	

ศึกษา	พิเศษ

5)	นักศึกษา	ที่	ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก	ใน	สถานภาพ	นักศึกษา	ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยกำาหนด

	ให้ตอ้งซือ้วสัดุการศกึษาทกุชดุวชิา	แมว้า่	ชดุ	วชิา	ดงั	กลา่ว	จะ	เคย	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	มา	กอ่น	ใน	สถานภาพ	นกัศกึษา	อืน่

	ก็ตาม	ดัง	นั้น	ใน	การ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	นักศึกษาต้องชำาระเงินทั้งค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษา
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	 	สำาหรบั	นกัศกึษา	ที	่สอบ	ไม	่ผา่น	ใน	ชดุ	วชิา	ใด	เมือ่	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	นัน้	ซ้ำาอ	ีก		ให	้ชำาระ	เงนิ	เฉพาะ	

ค่า	ชุด	วิชา	โดย	ไม	่ต้อง	ชำาระ	เงิน	ค่า	วัสด	ุการ	ศึกษา	ยกเว้น	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	มี	การ	ปรับปรุง	เอกสาร	การ	สอน

6)	การปรบัปรงุเอกสารการสอน	ชดุ	วชิา	ที	่มหาวทิยาลยั	ได	้ประกาศ	ให้	ม	ีการ	ปรบัปรงุเอกสารการ	สอน	

โดย	เริ่ม	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ใดก็ตาม	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษาที่	มหา	วิทยา	ลัย	ประกาศ	ใช้	

เอกสาร	การ	สอน	ฉบบั	ปรบัปรงุตอ้งสัง่ซือ้วสัดุการศกึษาใหม่	เนือ่งจาก	ใน	การ	สอบ	ของ	ชดุ	วชิา	ดงั	กลา่ว	จำาเปน็	ตอ้ง	

เป็น	ไป	ตาม	วัตถุประสงค์	เชิง	พฤติกรรม	ที่	สอดคล้อง	กับ	เนื้อหา	สาระ	ใน	เอกสาร	การ	สอน	ฉบับ	ปรับปรุง	 ซึ่ง	

มหาวิทยาลัย	จะ	ประกาศ	ให้	ทราบ	เป็น	คราวๆ	ไป

7)	การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ	 นักศึกษา	สามารถ		

ลง	ทะเบียน	เรียนชุดวิชาได้	สูงสุด	ไม่เกิน3ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)	ใน	ภาค	การ	ศึกษาปกต	ิและไม่เกิน1ชุดวิชา

(6	หนว่ยกติ)	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	พเิศษ	และ	จะ	ตอ้ง	ลา	พกั	การ	ศกึษา		ในทกุภาคการศกึษาปกตทิี่ไมล่งทะเบยีนเรยีน	

เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	 ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษามีสิทธิไม่ลงทะเบียนเรียนได้

โดยไม่ต้องลาพักการศึกษา

8)	การเลอืกชดุวชิาลงทะเบยีนเรยีน	ให	้นกัศกึษา	วางแผน	การ	ศกึษา	โดย	ศกึษา	จากโครงสรา้ง	หลกัสตูร	

ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้	 ดูแนวทาง	การ	เปิด	สอน	ชุด	วิชา	ใน	แต่ละภาค	การ	ศึกษา	จาก	เอกสาร	หลักสูตร	การ	ศึกษา	

	สาขา	วิชา	และ	ตรวจ	สอบ	ตาราง	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ	 เพื่อ	ม	ิให้	วัน	คาบ	เวลา	ที่	สอบ	ของ	ชุด	วิชา	ที่	เลือก	

	ลง	ทะเบียน	ตรง	กัน	เนื่องจาก	ใน	แต่ละ	คาบ	สอบ	มหาวิทยาลัย	จะ	อนุญาต	ให้	เข้า	สอบ	ได้	เพียง	1	ชุด	วิชา	เท่านั้น

9)	การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสร	ี นักศึกษา	สามารถ	เลือก	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ต่างๆ	 ที่	เปิด	สอน

	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ของ	มหาวิทยาลัย	ในทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้		 ยกเว้นชุด	วิชา	ที่	มี	

ลักษณะตามเกณฑ์	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	ดังนี้	

	 	ก.		ชุด	วิชา	ประสบการณ	์วิชาชีพ	ของ	ทุก	สาขา	วิชา

	 	ข.		ชุด	วิชา	ที	่มี	เนื้อหา	ซ้ำา	ซ้อน	กับ	ชุด	วิชา	บัง	คับ	อื่นๆ	ใน	หลักสูตร	ที่	เรียน

			ค.		ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	กำาหนด	คุณสมบัติ	และ	ทักษะ	พื้น	ฐาน	ไว้	โดย	เฉพาะ

	 	นักศึกษา	สามารถ	ศึกษา	ราย	ละเอียด	ได	้จาก	เอกสาร	หลักสูตร	การ	ศึกษา	สาขา	วิชา

10)	การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพี	นกัศกึษา	จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	ประสบการณ	์

วชิาชพี	ได	้ตอ่เมือ่	เปน็	ภาค	การ	ศกึษา	สดุทา้ย	ของ	หลกัสตูร	กอ่น	จบ	การ	ศกึษา	เทา่นัน้	หรอื	เหลอื	ชดุ	วชิา	ที	่จะ	ตอ้ง	ศกึษา	

ไม่เกิน	 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร	 หาก	นักศึกษา	ไม่	ปฏิบัติ	ตาม	เงื่อนไข	 จะทำาให้	เกิด	ความ	ล่าช้า	และอาจ	

พลาด	โอกาส	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียนในภาคการศึกษานั้นได้	โดย	ม	ีเกณฑ์	ดังนี้

	 	ก.		จะ	ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	สดุทา้ย	กอ่น	ที	่จะ	สำาเรจ็	การ	ศกึษา	และ	เหลอื	ชดุ	วชิา	ที	่จะ		

	 				ลง	ทะเบียน	ไม่	เกิน	3	ชุด	วิชา	รวม	ชุด	วิชา	ประ	สบ	การณ์	วิชาชีพ	ด้วย

	 	ข.		เมื่อ	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ	์วิชาชีพ	ถูก	ต้อง	ตาม	เกณฑ	์แล้ว	 มหาวิทยาลัย	จะ	มี		

	 				หนงัสอื	แจง้	ให	้นกัศกึษา	เขา้	รบั	การ	อบรม	ตาม	วนั	เวลา	และ	สถาน	ที	่ที	่กำาหนด	ตอ่	ไป	ทัง้นี	้นกัศกึษา		

	 				จะ	ตอ้ง	ชำาระ	คา่ที	่พกั	และ	คา่	อาหาร	ใน	ระหวา่ง	การ	อบรม	ซึง่	จะแจง้	ราย	ละเอยีด	ให	้ทราบ	พรอ้ม	กบั		

	 				การ	แจ้ง	ให้	เข้า	รับ	การ	อบรม

11)	 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วจะขอเปลี่ยน

หรือแก้ไขเป็นชุดวิชาอื่นไม่ได้	 หากต้องการเปลี่ยนชุดวิชาให้	ถอน	ชุด	วิ	ชา	นั้นๆ	 และ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ที่	ต้องการ	ใหม่		

ทั้งนี้	ต้อง	ดำาเนิน	การ	ภายใน	ระยะ	เวลา	ของ	การ	เพิ่ม	และ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ที่	กำาหนด
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2.	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	มี	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ดังนี้

ขั้นที่1

ตรวจ	สอบ	กำาหนด	เวลา	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	จาก	ปฏิทิน	การ	ศึกษา

	

ขั้นที่2

เลือก	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน

	

ขั้นที่3

คำานวณ	จำานวน	เงิน	ที	่ต้อง	ชำาระ	ใน	การ	ลง	ทะเบียนเรียน

	

ขั้นที่4

กรอก	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	ชุดวิ	ชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ลง	ใน

แบบ	ฟอร์ม	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน

ขั้นที่5

เลือก	วิธี	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	วิธี	ใด	วิธี	หนึ่ง

1.	 ทาง	โทรศัพท	์(TELEBANK)	ชำาระ	ด้วย	วิธี	การ	ตัด	เงิน	จาก	

	 บัญชี	เงิน	ฝาก	ออม	ทรัพย	์กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย

2.	 ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	เคาน์เตอร	์ธนาคาร	หรือ

3.	 ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	ไปรษณีย์	ชำาระ	เงิน	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post

4.	 ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	อินเทอร์เน็ต	ชำาระ	เงิน	ด้วย	วิธี	การ	ตัด	เงิน	

	 จาก	บัญชี	เงิน	ฝาก	ธนาคาร	กรุง	ไทย

5.	ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	ณ	ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

	 	(One	Stop	Service	Center)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 	หรือศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ทั้ง	10	แห่ง	ในจังหวัดลำาปาง	สุโขทัย

	 	อุดรธานี	อุบลราชธานี	นครสวรรค	์เพชรบุรี	จันทบุรี	นครนายก

	 	นครศรีธรรมราช	และยะลา	(ดูรายละเอียดหน้า	69)	
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คำา	อธิบาย	ของ	ขั้น	ตอน	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้
ขั้นที่ 1	 ตรวจ	สอบ	กำาหนด	เวลา	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	จาก	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	 เพื่อ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	ทัน

	ตาม	กำาหนด	เวลา	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา

ขั้นที่2		เลือก	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	โดย	ดูจาก	โครงสร้าง	หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให	้โดย

ชุด	วิชา	ที่	เลือก	ต้อง	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	เปิด	สอน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	 การตรวจ	สอบว่า	ชุด	วิชา	ที่	ลงทะเบียนเรียน	

มีการเปิด	สอน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นหรือไม่	 ให้ตรวจสอบจาก	ตาราง	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา		 เพื่อ	ป้องกัน	มิ	ให้	

วัน	-	คาบ	เวลา	สอบ	ซ้ำา	ซ้อน	กัน

ขั้นที่3		คำานวณ	จำานวน	เงิน	ที่	ต้อง	ชำาระ	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	คำานวณ	จำานวน	เงิน	ที่	ต้อง	

ชำาระ	ใน	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ให	้ถกู	ตอ้ง	ตาม	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	ไว	้ไดแ้ก	่คา่	บำารงุ	การ	ศกึษา	ภาค	การ	ศกึษา	ละ	

500	บาท	คา่	ชดุ	วชิา	ชดุ	วชิา	ละ	300	บาท	คา่	วสัด	ุการ	ศกึษา	ชดุ	วชิา	ปกต	ิทัว่ไป	ชดุ	วชิา	ละ	700	บาท	ยกเวน้บาง	ชดุ	วชิา	

ที่	มี	วัสดุ	ประจำา	ชุด	วิชา	หรือ	ค่า	วัสดุ	กิจกรรม	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัต	ิ(ราย	ละเอียด	หน้า	69	-	70)

ขั้นที่4		กรอก	ข้อมูล	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	 เกี่ยว	กับ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	 หน้า	75	 ซึ่ง	เป็น	แบบ	ฟอร์ม	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	แก่	นักศึกษา	ซึ่ง	มี	

	ประโยชน์	กับ	นักศึกษา	ดังนี้

	 						1)	เพือ่	ให	้นกัศกึษา	เตรยีม	ความ	พรอ้ม	ของ	ขอ้มลู	ให	้ครบ	ถว้น	กอ่น	ดำาเนนิ	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน

	 						2)	เพื่อ	เพิ่ม	ความ	สะดวก	ให้	กับ	นักศึกษา	ใน	ระหว่าง	ลง	ทะเบียน	เรียน	 โดย	การนำา	ข้อมูล	ใน		

	 							 แบบ	ฟอร์ม	ดัง	กล่าว	กรอก	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	หรือ		

	 							 แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	Pay	at	Post	 หรือ	การ	กด	โทรศัพท์	เพื่อ	ลง	ทะเบียน		

	 							 เรียน	ด้วย	ระบบ	TELEBANK	(ระบบ	กรุง	ไทย	เทเล	แบงก์)	 และ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง		

	 							 อินเทอร์เน็ต

	 						3)	เพื่อ	ใช้	เป็น	หลัก	ฐาน	ใน	การ	ตรวจ	สอบ	ชุด	วิชา/จำานวน	เงิน	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	กับ	ใบ	เสร็จ-		

	 							 รับ	เงิน	ที	่มหาวิทยาลัย	จัด	ส่ง	ให้

	 						4)	เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ได้	กรอก	ราย	ละเอียด	ของ	การ	ชำาระ	เงิน	ไว้	สำาหรับ	เป็น	หลัก	ฐาน	ใน	การ	

	 							 	ตรวจ	สอบ	กรณี	มี	ปัญหา	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน

	 						5)	แบบ	ฟอร์ม	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	นี้	ให้	นักศึกษา	เก็บ	ไว้	เป็น	ข้อมูล	ส่วน	ตัว	 เพื่อ		

	 							 วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	โดย	ไม่	ต้อง	จัด	ส่ง	ไป	ยัง	มหาวิทยาลัย

ขั้นที่5		เลือก	วิธ	ีลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	เลือก	ลง	ทะเบียน	เรียน	พร้อม	กับ	การ	

ชำาระ	เงิน	วิธี	ใด	วิธี	หนึ่ง	ตาม	ช่อง	ทาง	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	(ดู	ราย	ละเอียดวิธี	การ	ลงทะเบียนเรียนและชำาระ	เงิน		

ใน	หน้า	65	-	70)	ได้แก่

	 						1)	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	โดย	ระบบ	TELEBANK	(ระบบ	กรุง	ไทย	เทเล	แบงก์)

	 						2)	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	โดย	ชำาระ	เงิน	ผ่าน	เคาน์เตอร	์ธนาคาร

	 						3)	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	โดย	ชำาระ	เงิน	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post	 ณ	 ที่ทำาการ	ไปรษณีย์		

	 							 ทั่ว	ประเทศ

	 						4)	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	อินเทอร์เน็ต

	 						5)	ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ณ	 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	(One	Stop	Service	

Center)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	หรือศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ทั้ง	10	แห่ง	ในจังหวัดลำาปาง	สุโขทัย	

อุดรธานี	อุบลราชธานี	นครสวรรค์	เพชรบุรี	จันทบุร	ีนครนายก	นครศรีธรรมราช	และยะลา	(ดูรายละเอียด

หน้า	69)
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การเพิ่มชุดวิชา
การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	 เป็นการ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพิ่ม	เติม	จาก	ที่	นักศึกษา	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	ใน		

ภาค	การ	ศึกษา	เดียวกัน	 ซึ่ง	มี	ขั้น	ตอน	และ	วิธี	การ	ชำาระ	เงิน	เช่น	เดียว	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 เพียงแต่นักศึกษา

ไม่ต้องชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท	 เนื่องจาก	นักศึกษา	ได้	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	ไป	พร้อม	กับ	

การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	แล้ว	 ดัง	นั้น	 ขอ	ให้	ศึกษา	ขั้น	ตอน	ของ	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	 เช่น	 การ	เลือก		

ชดุ	วชิา	การ	คำานวณ	จำานวน	เงนิ	ที	่ตอ้ง	ชำาระ	และ	การ	เลอืก	วธิ	ีการ	ชำาระ	เงนิ	เปน็ตน้	ซึง่	การ	เพิม่	ชดุ	วชิา	ม	ีแนว	ปฏบิตั	ิ

และ	ขั้น	ตอน	ดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา
1)	นกัศกึษา	สามารถ	เพิม่	ชดุ	วชิา	ได	้เฉพาะ	ภาค	การ	ศกึษา	ปกต	ิคอื	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่1	และภาคการ	ศกึษา	

	ที่	2	ของ	ปี	การ	ศึกษา	และ	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ได้	ภาค	การ	ศึกษา	ละ	1	ครั้ง	เท่านั้น

2)	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	อย่าง	น้อย	1	ชุด	วิชา	จึง	สามารถ	ลง	ทะเบียน		

เพิ่ม	ชุด	วิชา	ได้	และ	เมื่อ	รวม	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	แล้ว	ต้อง	ไม่	เกิน	3	ชุด	วิชา

3)	มหาวิทยาลัย	ไม่	รับ	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ที่	ซ้ำา	กับ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	 และ	หาก	การ		

เพิ่ม	ชุด	วิชา	ซ้ำา	กับ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	จะแจ้ง	ให้	นักศึกษา	แก้ไข	และ	เปลี่ยน	ชุด	วิชา	ต่อ	ไป

4)	นักศึกษา	จะ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ได้	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	กำาหนด	ตาม	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	เท่านั้น	 ทั้งนี้ไม่อนุญาต

ให้นักศึกษาเพิ่มชุดวิชาก่อนกำาหนดระยะเวลาของการเพิ่มชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา	 เนื่องจาก	จะ	ทำาให้	

เกิด	ความคลาด	เคลื่อน	ใน	การ	จัดการ	ระบบ	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	ของ	มหาวิทยาลัย

5)	นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ตาม	ระเบียบ	ของ	มหาวิทยาลัย	และ	ข้อมูล	การ	เพิ่ม		

ชุด	วิชา	ของ	นักศึกษา	จะ	มี	ผล	สมบูรณ์	เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	จาก	มหาวิทยาลัย	แล้ว

6)	การ	ชำาระ	คา่	วสัด	ุการ	ศกึษา	หาก	เปน็การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ครัง้	แรก	นกัศกึษา	ตอ้ง	ชำาระ	คา่	วสัด	ุการศกึษา	

	เช่น	เดียว	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน

7)	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ที่	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	และ	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 มี	แนว	ปฏิบัติ	เช่น	เดียว	กับ		

การ	ลง	ทะเบียน	เรียน

8)	ไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เว้นแต่เป็นการขอเพิ่ม

ชุดวิชาเพื่อเข้าสอบในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวโดยนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว

9)	นักศึกษา	ต้อง	ดำาเนิน	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ให้	แล้ว	เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเปิด

ภาคการศึกษา	ซึ่ง	จะ	กำาหนด	ไว้	ใน	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา
1)	ตรวจ	สอบ	ชุด	วิชา	และ	ตาราง	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	 เพื่อ	ป้องกัน	มิ	ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	เกิน	

3	ชุด	วิชา	หรือ	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ใน	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	สอบ	ใน	วัน	และ	เวลา	เดียวกัน	กับ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	

หรือ	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ใน	ชุด	วิชา	ซ้ำา	กับ	ที่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว

2)	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	 หรือ	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน		

Pay	at	Post	โดย	ระบ	ุชนิด	ของ	การ	ลง	ทะเบียน	เป็น	2	หมาย	ถึง	การเพิ่มชุดวิชา

3)	นกัศกึษาสามารถเลอืกวธิกีารชำาระเงนิในการเพิม่ชดุวชิาเชน่เดยีวกบัการลงทะเบยีนเรยีน	กลา่วคอื	

ชำาระเป็นเงินสด	 ณ	 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	(One	Stop	Service	Center)	 มหาวิทยาลัยสุโขทัย-	
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ธรรมาธริาช	หรอืศนูยว์ทิยพฒันา	มสธ.ทัง้	10	แหง่	ในจงัหวดัลำาปาง	สโุขทยั	อดุรธาน	ีอบุลราชธาน	ีนครสวรรค	์

เพชรบุรี	จันทบุรี	นครนายก	นครศรีธรรมราช	และยะลา	ชำาระด้วยบริการ	Pay	at	Post	ณ	ที่ทำาการไปรษณีย์

และชำาระด้วยบริการ	KTB	Online	สำาหรับการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาทางอินเทอร์เน็ต

การถอนชุดวิชา
นักศึกษา	ที่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	และ	มี	ความ	จำาเป็น	ไม่	สามารถ	เรียน	ได้	 สามารถ	ถอน	ชุด	วิชา	ที่	ได้	

	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	ได้	โดย	มี	แนว	ปฏิบัต	ิและ	ขั้น	ตอน	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ถอน	ชุด	วิชา
1)	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	จะ	ขอ	ถอน	ได้	จะ	ต้อง	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	หรือ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ไว้		

ใน	ภาค	การ	ศึกษา	เดียวกัน

2)	นกัศกึษา	ไมม่	ีสทิธ	ิขอ	คนื	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน	ใน	ชดุ	วชิา	ที	่ขอ	ถอน	แต	่จะ	ได	้รบั	วสัด	ุการ	ศกึษา	ใน	กรณ	ีที	่ม	ี	

การ	สั่ง	ซื้อ

3)	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	เคย	ขอ	ถอน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ก่อนๆ	 และ	ได้	รับ	วัสดุ	การ	ศึกษา	ด้วย	นั้น	 ใน	การ		

ลง	ทะเบียน	เรียน	ครั้ง	ต่อ	ไป	และ	อยู่	ใน	สถานภาพ	นักศึกษา	เดียวกัน	 นักศึกษา	ไม่	ต้อง	สั่ง	ซื้อ	วัสดุ	การ	ศึกษา	อีก		

แต	่หาก	เปน็	กรณ	ีการ	ถอน	ชดุ	วชิา	ที	่ม	ีการ	ฝกึ	ปฏบิตั	ินกัศกึษา	ตอ้ง	ชำาระ	คา่	วสัด	ุกจิกรรม	ฝกึ	ปฏบิตั	ิเสรมิ	ทกัษะ	ใน	การ	

ลง	ทะเบียน	เรียน	ครั้ง	ต่อ	ไป	ด้วย

4)	การ	ถอน	ชุด	วิชา	สามารถ	ดำาเนิน	การ	ได้	หลัง	จาก	ทราบ	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	แล้ว	 และ	ต้อง	ดำาเนิน	การ		

ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา	ไม่	เกิน	30	วัน	หลัง	จาก	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	ซึ่ง	จะ	กำาหนด	ไว้	ใน	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ประจำา	

ภาค	การ	ศึกษา

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ถอน	ชุด	วิชา
ใน	การ	ถอน	ชุด	วิชา	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ปฏิบัต	ิตาม	ขั้น	ตอน	ดังนี้

1)	ตรวจ	สอบ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ขอ	ถอน	ให้	ถูก	ต้อง	ตาม	หลัก	ฐาน	ที่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	หรือ	หลัก	ฐาน	การ	เพิ่ม		

ชุด	วิชา	ไว	้แล้ว

2)		เขียน	จดหมาย	ไป	ยัง	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนว่า“ถอนชุดวิชา”	

และ	กรอก	ราย	ละเอียด	ชุด	วิชา	ที	่ต้องการ	ถอน

3)		ส่ง	จดหมาย	ถึง	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	 ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา	ของ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ตาม	ปฏิทิน		

การ	ศึกษา	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	ทั้งนี้	ไม่	เกิน	30	วัน	หลัง	จาก	วัน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา

4)		มหาวิทยาลัย	จะแจ้ง	ผล	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ต่อ	ไป

การลาพักการศึกษา
ใน	แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา	ปกต	ิไดแ้ก	่ภาค	การ	ศกึษา	ตน้	และ	ภาค	การ	ศกึษา	ปลาย	หาก	นกัศกึษา	ไม	่ประสงค	์

จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	นัน้ๆ	ตอ้ง	ลา	พกั	การ	ศกึษา	โดย	การ	ชำาระ	คา่	บำารงุ	การ	ศกึษา	ภาค	การ	ศกึษา	ละ	

500	บาท	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	ไว	้มี	แนว	ปฏิบัติ	และ	ขั้น	ตอน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ดังนี้
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1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา
	 	1)		นกัศกึษา	สามารถ	ขอ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ได	้ไม่เกนิ2ภาคการศกึษาปกติตดิตอ่กนั	และ	ตอ้ง	ดำาเนนิ	การ	

ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา	ตาม	ปฏทินิ	การ	ศกึษา	ใน	กรณ	ีที	่ม	ีความ	จำาเปน็	ตอ้ง	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ตอ่	ไป	อกี	ให	้ยืน่	คำารอ้ง	

ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ต่อม	หา	วิทยาลัย	เพื่อ	พิจารณา	อนุมัต	ิเป็น	คราวๆ	ไป

	 	2)		ระยะ	เวลา	ที่	นักศึกษา	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ	 ถือ	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ระยะ	เวลา	

	การ	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร

	 	3)	นกัศกึษา	ที่	ได	้รบั	อนมุตั	ิให	้ลา	พกั	การ	ศกึษา	จะ	ตอ้ง	ชำาระ	คา่	บำารงุ	การ	ศกึษา	เพือ่	รกัษา	สถานภาพ		

การ	เป็น	นักศึกษา	ทุก	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา

	 	4)	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 ต้อง	ดำาเนิน	การ	ให้	แล้ว	เสร็จ	ภายใน	ระยะ	เวลา	

ไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาซึ่ง	จะ	กำาหนด	ไว้	ใน	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา

	 	5)	 เมือ่	หมด	ระยะ	เวลา	ตาม	ขอ้	4	มหาวทิยาลยั	จะ	ดำาเนนิ	การ	ตรวจ	สอบ	นกัศกึษา	ที่	ไม	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	และ

	ไม	่ลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	และ	จัด	ส่ง	หนังสือ	“เรื่องการรักษาสถานภาพนักศึกษา”	ให้	นักศึกษา	

ทราบ	โดย	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา

	 	อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับหนังสือ “เรื่อง การรักษาสถานภาพนักศึกษา” จะทำาให้มีผลกระทบ

ต่อการลงทะเบียนเรียน การรับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไปที่จะล่าช้ากว่าปกติและ

หากดำาเนินการลาพักการศึกษาภายหลังระยะเวลาที่กำาหนดอาจต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

6)	นกัศกึษา	ที่	ไม	่ได	้ลา	พกั	การ	ศกึษา	เพือ่	รกัษา	สถานภาพ	นกัศกึษา		จะ	สิน้	สดุ	สถานภาพ	การ	เปน็	นกัศกึษา		

ตาม	ที่	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	 พ.ศ.	2547	 ข้อ	19(5)		

กำาหนด	ไว้

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา
1)	กรอก	ข้อความ	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	 หรือ	แบบ	ฟอร์ม	การ		

ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	Pay	at	Post	โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนว่า“ลาพักการศึกษา”	พร้อม	ทั้งระบุ	

ปี/ภาค	การ	ศึกษาที่	ต้องการ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ให้	ครบ	ถ้วน	และ	สมบูรณ์

2)	เลือก	วิธี	การ	ชำาระ	เงิน	 ให้	นักศึกษา	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ชำาระ	เงิน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร		

หรือ	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post	 ณ	 ที่ทำาการ	ไปรษณีย	์ โดย	ระบุ	ชนิด	ของ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	5	 หมาย	ถึง		

การลาพักการศึกษา

วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน
การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	 ซึ่ง	ได้แก่	 ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	 ค่า	เพิ่ม	ชุด	วิชา	

ค่า	ลา	พัก	การ	ศึกษา	(รักษา	สถานภาพ	นักศึกษา)	 และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	นั้น	 นักศึกษา	สามารถ	ชำาระ	เงิน		

ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	5	วิธี	ดังนี้

วิธีที่ 1  ลง ทะเบียนเรียน ทาง โทรศัพท์ หรือ ระบบ TELEBANK (ระบบ กรุง ไทย เทเล แบงก์)
การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ทางโทรศพัท์	ผา่น	“ระบบ	กรงุ	ไทย	เทเล	แบงก”์	สะดวก	รวดเรว็	และ	ประหยดั	เวลา

เพียง	นักศึกษา	กด	หมายเลข1551	ทั่ว	ประเทศ		ตลอด	24	ชั่วโมง	นักศึกษา	สามารถ	ตรวจ	สอบ	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	
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เรียน	ใน	เบื้อง	ต้น	ได้	ใน	วัน	ทำาการ	ถัด	ไป	กับ	มหาวิทยาลัย	มี	ขั้น	ตอน	การ	ขอ	ใช้	บริการ	ได้แก่	นักศึกษา	ต้อง	เปิด	บัญชี	

เงิน	ฝาก	ออม	ทรัพย์	กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	พร้อม	ทำา	บัตร	“มสธ.	ATM	-	กรุง	ไทย”	 เพื่อ	ใช้	รหัส		

ของ	บัตร	นี้	เป็น	รหัส	ผ่าน	เข้า	ระบบ	กรุง	ไทย	เทเล	แบงก์	ทำา	รายการ	การ	ลง	ทะเบียน	และ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียนเรียน	

พร้อม	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำา	รายการ	10	 บาท	 การ	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียนทาง	โทรศัพท์	 ธนาคาร	จะ	ใช้	วิธี	การ		

ตดั	เงนิ	จาก	บญัช	ีเงนิ	ฝาก	ออม	ทรพัย	์ที	่นกัศกึษา	ได	้เปดิ	บญัช	ีเงนิ	ฝาก	ดงั	กลา่ว	ขา้ง	ตน้	สำาหรบั	ใบ	เสรจ็	รบั	เงนิ		กอง	คลงั	

	ของ	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	นักศึกษา	ใน	ภาย	หลัง

ดัง	นั้น	นักศึกษา	ที่	ได	้เปิด	บัญชี	เงิน	ฝาก	และ	ทำา	บัตร	“มสธ.	ATM	-	กรุง	ไทย”	ไว้	แล้ว	สามารถ	ใช้	บริการ		

ดัง	กล่าว	ได้	ทันที	 โดย	กด	โทรศัพท	์หมายเลข1551ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวัน	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่ปรากฏใน

ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย

1.	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	ทาง	โทรศัพท์
นักศึกษา	ที่	แจ้ง	ความ	ประสงค	์ให้	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	จัด	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	มสธ.	

ATM	-	กรุง	ไทย	มหาวิทยาลัย	จะแจ้ง	ให้	นักศึกษา	ไป	รับ	บัตร	“มสธ.	ATM	-	กรุง	ไทย”	สาขา	ธนาคาร	กรุง	ไทย	ที่	

นักศึกษา	แจ้ง	ไว้	ใน	ตอน	สมัคร	เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รับ	บัตร	ดัง	กล่าว	แล้ว	ขอ	ให้	ปฏิบัติ	ดังนี้

1)	นำา	บตัร	ประจำา	ตวั	นกัศกึษา	มสธ.	ATM	-	กรงุ	ไทย	ที่	ได	้รบั	จาก	สาขา	ธนาคาร	กรงุ	ไทย	จำากดั	(มหาชน)		

	 	พร้อม	สำาเนา	บัตร	ประจำา	ตวั	ประชาชน	สำาเนา	ทะเบียน	บ้าน	และ	บัตร	ประจำา	ตวั	ประชาชน	ฉบับ	จริง	ไป		

	 	ติดต่อ	สาขา	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อ

	 	1.1		ขอ	เปดิ	บญัช	ีเงนิฝากออมทรพัย	์กบั	ธนาคาร	กรงุ	ไทย	จำากดั	(มหาชน)	ในสาขา	ที	่นกัศกึษา	สะดวก		

	 					เพื่อ	ขอ	รหัส	ATM	สำาหรับ	ใช้	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	โทรศัพท์	(กรณ	ีที่	ยัง	ไม่มี	บัญชี	เงิน	ฝาก		

	 					กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน))

	 	1.2		กรณี	ที่	มี	บัญชี	เงิน	ฝาก	กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย	 จำากัด	(มหาชน)	 และ	มี	บัตร	ATM	 อยู่	แล้ว	 หาก	

	 					นกัศกึษาตอ้งการใชเ้ปน็บตัรประจำาตวันกัศกึษารว่มดว้ยสามารถ	ยกเลกิ	บตัร	เกา่	และ	ใช	้รหสั	จาก		

	 					บัตร	ประจำาตัวนักศึกษา	 “มสธ.	ATM	-	 กรุง	ไทย”	 เป็น	บัตร	ATM	 แทน	ได้	 โดย	ให้	ติดต่อ		

	 					สาขา	เดิม	ที่	มี	บัญชี	เงิน	ฝาก	อยู่	แล้ว

2)	เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รบั	รหัส	ATM	4	หลกั	สำาหรับ	การ	ลง	ทะเบยีน	เรียน	ทาง	โทรศพัท์	แลว้	ใช้	รหัส	ดัง	กลา่ว		

	 	พร้อม	หมายเลข	บัญชี	เงิน	ฝาก	ของ	ท่าน	10	 หลัก	 กด	หมายเลข	1551	 ทั่ว	ประเทศ	 เพื่อ	ทำาการ		

	 	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	ทุก	ภาค	การ	ศึกษา	ตลอด	หลักสูตร	 โดย	ปฏิบัติ	ตาม	ขั้น	ตอน	ใน	เสียง	โทรศัพท์		

	 	อย่าง	ง่ายๆ	ทั้ง	สะดวก	และ	ประหยัด

3)	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	วางแผน	การ	ลง	ทะเบียน	 ใน	หน้า	75	 ให้	ถูก	ต้อง	 และ	ครบ	ถ้วน	 เพื่อ	ใช้	เป็น	ข้อมูล		

	 	ก่อน	การ	ดำาเนิน	การ	ลง	ทะเบียน	ทาง	โทรศัพท์

4)	ตรวจ	สอบ	จำานวน	เงิน	ใน	บัญชี	ออม	ทรัพย์	ของ	นักศึกษา	ให้	เพียง	พอ	กับ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ		

	 	ค่า	ธรรมเนียม	ใน	การ	ทำา	รายการ	10	บาท/ครั้ง

2.	วิธี	ดำาเนิน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	โทรศัพท์
1)	กด	หมายเลข	1551	 ทั่ว	ประเทศ	ได้	ตลอด	24	 ชั่วโมง	 เพื่อ	เข้า	สู่	ระบบ	 “กรุง	ไทย	เทเล	แบงก์”		

	 	ของ	ธนาคาร

2)	กด	3	เพื่อ	เข้า	บริการ	การ	ศึกษา

3)	กด	1	เพื่อ	เข้า	ระบบ	ลง	ทะเบียน	เรียน	(หาก	นักศึกษา	ต้องการ	ทดลอง		กด	2	เพื่อเข้าระบบสาธิตการ	

	 	ลงทะเบียนเรียน)
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4)	กด	1	อีก	ครั้ง	เพื่อ	เลือก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

5)	กด	3	เพื่อ	เลือก	ลง	ทะเบียน	เรียน

6)	กด	เลข	ที	่บัญชี	ออม	ทรัพย์	10หลัก

7)	กด	รหัส	ประจำา	ตัว	4หลัก	(รหัส	ATM)

ระบบ	จะ	ยนืยนั	รหสั	ประจำา	ตวั	นกัศกึษา	หาก	ใช	่นกัศกึษา	สามารถ	ทำา	รายการ	ตอ่	ไป	ได	้หาก	รหสั	ประจำา	ตวั	

	นักศึกษา	ไม่	ถูก	ต้อง		 ระบบ	จะ	สิ้น	สุด	การ	ทำางาน	 (กรณีนักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชาและได้รับบัตรประจำาตัว

นักศึกษาใหม่แล้ว ขอให้นำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาไปติดต่อธนาคารสาขาเดิมเพื่อขอทำาบัตร “มสธ.

ATM-กรุงไทย”และขอรหัส4หลักใหม่)

8)	กด	เลอืก	ภาค	การ	ศกึษา	เชน่	ภาค	ตน้	กด	1,	ภาค	ปลาย	กด	2	หรอื	ภาค	พเิศษ	กด	3	(หาก	ชว่ง	เวลา	นัน้	

	 		มี	การ	ลง	ทะเบียน	ภาค	การ	ศึกษา	เดียว	ระบบ	เสียง	จาก	โทรศัพท์	จะ	ข้าม	ขั้น	ตอน	นี้	ไป)

9)	กด	เลือก	ชนิด	ของ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ที่	ต้องการ	เช่น	ลง	ทะเบียน	เรียน	กด	1,	เพิ่ม	ชุด	วิชา	กด	2		

	 	(ชนิด	ของ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	จะ	เปลี่ยน	ไป	ตาม	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	 และ	หาก	ช่วง	เวลา	นั้น	มี	การ	

	 		ลง	ทะเบียน	เรียน	ชนิด	เดียว	ระบบ	เสียง	จาก	โทรศัพท์	จะ	ข้าม	ขั้น	ตอน	นี้	ไป)

10)	กด	รหัส	ชุด	วิชา	5	 หลัก	 และ	ระบบ	จะ	ถาม	ว่า	ชุด	วิชา	นี้	ท่าน	ลง	ทะเบียน	ครั้ง	แรก	ใช่	หรือ	ไม่	 หาก	

		 		ใช่	กด	1,	ไม่ใช่	กด	2

11)	หาก	ต้องการ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ต่อ	ไป	ให้	ปฏิบัติ	ตาม	ขั้น	ตอน	จาก	เสียง	โทรศัพท์

12)	เมือ่	นกัศกึษา	ทำา	รายการ	สำาเรจ็	แลว้	ระบบ	แจง้	วา่	ธนาคาร	ทำาการ	โอน	เงนิ	พรอ้ม	คา่	ธรรมเนยีม	รวม	เปน็		

	 		จำานวน	เงิน	เท่าไร	เพื่อ	ชำาระ	เป็น	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	เรียบร้อย	แล้ว

13)	นักศึกษา	สามารถ	สอบถาม	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	ที่	ท่าน	ทำา	รายการ	ไป	แล้ว	จาก	ระบบ	ได้	อีก	ครั้ง	 โดย	

	 			ให้	นักศึกษา	เลือก	กด	4	เพื่อ	เข้า	ระบบ	บริการ	สอบถาม	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน

3.	ข้อ	ควร	ระวัง	ใน	การ	ลง	ทะเบียนเรียน	ทาง	โทรศัพท์
1)	นักศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	โทรศัพท์	ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละภาคการศึกษา

	 	หาก	นักศึกษา	กด	ข้อมูล	ซ้ำา	ระบบ	จะ	ไม่	สามารถ	รับ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ให้

2)	หาก	นักศึกษา	กด	รหัส	ชุด	วิชา	ผิด	 และ	ระบบ	สามารถ	รับ	ได้	 ขอ	ให้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย	ทันที	 เพื่อ		

	 	ขอ	แก้ไข	ต่อ	ไป

3)	หาก	นกัศกึษา	ได้	เปลีย่น	สาขา	วชิา	ใหม่	และ	ได้	รบั	รหัส	ประจำา	ตวั	นักศกึษา	ใหม่	นักศกึษา	จะ	ตอ้ง	ตดิตอ่		

	 	กบั	ธนาคาร	สาขา	ที	่เปดิ	บญัชี	ไว	้เพือ่	ขอ	เปลีย่น	รหสั	ประจำา	ตวั	4	หลกั	(รหสั	ATM)	ใหม	่ดว้ย	เนือ่งจาก		

	 	รหัส	ATM	จะ	สัมพันธ	์กับ	รหัส	ประจำา	ตัว	นักศึกษา

4)	นกัศกึษา	ที	่สิน้	สดุ	สถานภาพ	การ	เปน็	นกัศกึษา	แลว้	เมือ่	สมคัร	เขา้	เปน็	นกัศกึษา	ใหม	่จะ	ใช	้บรกิาร	“มสธ.		

	 	ATM	-	กรุง	ไทย”	ฉบับ	เดิม	เป็น	บัตร	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	ได้	กรณ	ีดัง	กล่าว	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ใช้	บัตร		

	 	ลง	ทะเบียน	เรียน	ฉบับ	ใหม่	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ส่ง	ไป	ให้	ใหม่

วิธีที่ 2 ลง ทะเบียนเรียน และ ชำาระ เงิน ที ่เคาน์เตอร ์ธนาคาร
มหาวิทยาลัย	ได้	เปิด	ช่อง	ทาง	เลือก	วิธี	การ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียนให้	แก่	นักศึกษา	 โดย	สามารถ		

ชำาระ	เงิน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	ได้แก่

1)	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	ทุก	สาขา	ทั่ว	ประเทศ

2)	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	ทุก	สาขา	ทั่ว	ประเทศ

3)	ธนาคาร	ทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)	ทุก	สาขา	ทั่ว	ประเทศ
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4)	ธนาคาร	เพื่อ	การเกษตร	และ	สหกรณ์	การเกษตร	ทุก	สาขา	ทั่ว	ประเทศ

นักศึกษา	จะ	ต้อง	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	ให้	ครบ	ถ้วน	และ	สมบูรณ	์

(แบบ	ฟอร์ม	สำาเนา	ได้	จาก	หน้า	76)	แล้ว	เลือก	ชำาระ	เงิน	ที่	ธนาคาร	ใด	ธนาคาร	หนึ่ง	ดัง	กล่าว	ข้าง	ต้น	โดย	นำา	ไป	ยื่น	ที่	

เคาน์เตอร์	ธนาคาร	พร้อม	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	และ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำา	รายการ	10	บาท/กิจกรรม	ธนาคาร	

จะ	ส่ง	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	ของ	นักศึกษา	ผ่าน	ระบบ	คอมพิวเตอร์	On-line	 มายัง	มหาวิทยาลัย	 และ	นักศึกษา	

ยัง	สามารถ	โทรศัพท์	สอบถาม	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	กับ	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	ได้	ใน	วัน	ทำาการ	ถัด	ไป	 ทั้งนี้		

ขอ	ให้	นักศึกษา	เก็บ	หลัก	ฐาน	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ส่วน	สำาหรับ	นักศึกษา	ไว้	เพื่อ	ตรวจ	สอบ	และ		

ยืนยัน	กับ	มหาวิทยาลัย	ต่อ	ไป

วิธีที่ 3 ลง ทะเบียน เรียนและ ชำาระ เงิน ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ ด้วย บริการ Pay at Post
การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 ณ	 ที่ทำาการ	ไปรษณีย์	และ	ชำาระ	เงิน	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post	 เป็น	วิธี	การ		

ลง	ทะเบียน	เรียน	ที่	นักศึกษา	นำา	ข้อมูล	ที่	ได้	วางแผน	ไว้	แล้วก	รอก	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	

ธนาคาร	และผ่านระบบ	Pay	at	Post	(แบบ	ฟอร์ม	สำาเนา	ได้	จาก	หน้า	76)	และ	ส่ง	ให้	เจ้า	หน้าที่	ไปรษณีย์	บันทึก	

ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ของ	ท่าน

ทั้งนี้	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	ทาง	ไปรษณีย์	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post	 แล้วไม่ต้องจัดส่ง

หลักฐานการลงทะเบียนไปยังมหาวิทยาลัยอีกและ	ให้	นักศึกษา	ตรวจ	สอบ	ข้อมูล	จาก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	

ผ่าน	Pay	at	Post	กับ	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน/ใบ	กำากับ	ภาษ	ีอย่าง	ย่อ	ให้	ตรง	กัน	หากไม่ตรงกัน	ให้	แจ้ง	เจ้า	หน้าที่	ไปรษณีย์	

แกไ้ข	ใน	วนั	เดยีวกนั	และ	เกบ็	ไว	้เปน็	หลกั	ฐาน	เพือ่	ยนืยนั	วา่	ได	้ชำาระ	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	และ	อยา่	ทำา	สญูหาย	จนกวา่		

จะ	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 เพราะหากมีปัญหามหาวิทยาลัยจะยึดถือใบเสร็จรับเงินในการ

รับลงทะเบียนเรียนเท่านั้น

ห้าม	นักศึกษา	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เป็น	ธนาณัติ	ออนไลน์

	

วิธีที่ 4  ลง ทะเบียน เรียน ทาง อินเทอร์เน็ต
การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ทาง	อนิเทอรเ์นต็	สะดวก	รวดเรว็	และ	ประหยดั	เวลา	นกัศกึษา	สามารถ	ตรวจ	สอบ	ผล	

การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	เบือ้ง	ตน้	ได	้ใน	วนั	ทำาการ	ถดั	ไป	กบั	มหาวทิยาลยั	ม	ีขัน้	ตอน	การ	ขอ	ใช	้บรกิาร	ไดแ้ก	่นกัศกึษา	

ต้อง	เปิด	บัญช	ีเงิน	ฝาก	ออม	ทรัพย์	กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	พร้อม	ทำา	บัตร	“มสธ.	ATM	-	กรุง	ไทย”		

เพื่อ	ใช้	รหัส	ของ	บัตร	นี้	เป็น	รหัส	ผ่าน	เข้า	ระบบ	Internet	Banking	 ทำา	รายการ	การ	ลง	ทะเบียน	และ	ชำาระ	เงิน		

ค่า	ลง	ทะเบียน	พร้อม	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำา	รายการ	10	บาท	การ	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	ทาง	อินเทอร์เน็ต	 ธนาคาร		

จะ	ใช้	วิธี	การ	ตัด	เงิน	จาก	บัญชี	เงิน	ฝาก	ออม	ทรัพย์	ที่	นักศึกษา	ได้	เปิด	บัญชี	เงิน	ฝาก	ดัง	กล่าว	ข้าง	ต้น	 สำาหรับ	ใบ	เสร็จ		

รับ	เงิน	นั้น	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	นักศึกษา	ใน	ภาย	หลัง

1.	วิธ	ีและ	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	อินเทอร์เน็ต
1)	เปิด	Web	Browser	ขึ้น	มา	แล้ว	คีย์	URL	ของ	มหาวิทยาลัย	ที่	ช่อง	Address	ดังนี	้

	 	http://www.stou.ac.th

2)	คลิก	ที่	รายการ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน	ทางอินเทอร์เน็ต

3)	อ่าน	และ	ทำาความ	เข้าใจ	คำา	แนะนำา	แล้ว	เลือก	ประเภท	ของ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
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4)	กรอก	ข้อมูล	ที	่จะ	ลง	ทะเบียน	ให้	ครบ	แล้ว	คลิก	ปุ่ม	ลง	ทะเบียน

5)	ตรวจ	สอบ	ขอ้มลู	วา่	ถกู	ตอ้ง	หรอื	ไม	่หาก	ไม	่ถกู	ตอ้ง	หรอื	ตอ้งการ	เปลีย่นแปลง	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ให	้	

คลิก	ที่	ปุ่ม	Back	 ที่	แถบ	เครื่อง	มือ	เพื่อ	กลับ	ไป	แก้ไข	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 หาก	ถูก	ต้อง	ให้	คลิก	บันทึก	การ		

ลง	ทะเบียน

6)	เมือ่	ระบบ	รบั	ขอ้มลู	ลง	ฐาน	ขอ้มลู	เรยีบรอ้ย	แลว้	จะ	แสดง	ขอ้ความ	ให	้ทราบ	โดย	คลกิ	ที	่คำา	วา่	“คลกิ	ที	่นี”่		

เพื่อ	ไป	ชำาระ	เงิน	โดย	หัก	เงิน	จาก	บัญชี	ของ	ธนาคาร	กรุง	ไทย	(นักศึกษา	ต้อง	มี	บัญชี	เงิน	ฝาก	กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย		

และ	เป็น	สมาชิก	ให้	บริการ	Internet	Banking)

7)	เมื่อ	สิ้น	สุด	การ	ทำา	รายการ	ชำาระ	เงิน	กับ	ธนาคาร	กรุง	ไทย	ให้	คลิก	ที่	ปุ่ม	สิ้น	สุด	การ	ทำา	รายการ	เพื่อ	ส่ง		

ข้อมูล	การ	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	กลับ	มา	บันทึก	ลง	ฐาน	ข้อมูล	ของ	มหาวิทยาลัย

8)	นักศึกษา	สามารถ	พิมพ์	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	เก็บ	เป็น	หลัก	ฐาน	ได้	จาก	เมนู	พิมพ์	ใบ	ลง	ทะเบียน

9)	หาก	นกัศกึษา	ไม	่สามารถ	ชำาระ	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน	ผา่น	ธนาคาร	กรงุ	ไทย	ไม	่วา่	ดว้ย	เหตผุล	ใด	กต็ามขอ้มลู

การลงทะเบียนเรียนครั้งนี้จะถูกยกเลิกและลบออกจากฐานข้อมูล

2.	ข้อ	ควร	ระวัง	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	อินเทอร์เน็ต
1)	นกัศกึษา	สามารถ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ทาง	อนิเทอรเ์นต็	ได้เพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ในแตล่ะภาคการศกึษา

2)	หาก	นักศึกษา	กรอก	ข้อมูล	รหัส	ชุด	วิชา	ผิดพลาดซึ่งสอดคล้องกับรหัสชุดวิชาอื่น	และ	ระบบ	

สามารถ	รับลงทะเบียนเรียนได้		 ขอ	ให้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย	ทันที	เพื่อ	ขอ	แก้ไข	ต่อ	ไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา		

โทร.	0	2504	7222

3)	หาก	นกัศกึษา	ได	้เปลีย่น	สาขา	วชิา	ใหม่	และ	ได้	รบั	รหัส	ประจำา	ตวั	นักศกึษา	ใหม่	นักศกึษา	จะ	ตอ้ง	ตดิตอ่		

กับ	ธนาคาร	สาขา	ที	่เปิด	บัญชี	ไว้	เพื่อ	ขอ	เปลี่ยน	รหัส	ประจำา	ตัว	4	หลัก	(รหัส	ATM)	ใหม่	ด้วย	เนื่องจาก	รหัส	ATM		

จะ	สัมพันธ์	กับ	รหัส	ประจำา	ตัว	นักศึกษา

4)	นักศึกษา	ที่	สิ้น	สุด	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	แล้ว	 ประสงค์	จะ	สมัคร	เข้า	เป็น	นักศึกษา	ใหม่	ต้อง	

	ดำาเนิน	การตาม	ขั้น	ตอน	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	ทาง	อินเทอร์เน็ต	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ให้	เท่านั้น	 จะ	ใช้		

ช่อง	ทางการ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ทาง	อินเทอร์เน็ต	นี้	ไม่	ได้

วิธีที่ 5 การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำาการ มสธ. หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 และบริการให้คำาปรึกษาปัญหาด้านงาน

ทะเบียนนักศึกษา	ณ	ที่ทำาการของมหาวิทยาลัย	ที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	หรือที่ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	

ในต่างจังหวัดทั้ง	10	 แห่ง	 ในจังหวัดลำาปาง	 สุโขทัย	 อุดรธาน	ี อุบลราชธานี	 นครสวรรค	์ เพชรบุรี	 จันทบุรี	

นครนายก	นครศรีธรรมราช	และยะลา	ในวันและเวลาราชการ

จำานวน	เงิน	ที่	นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
1)	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ปกติ	ทั่วไป	ชำาระ	เงิน	ดังนี้

	 	-		ชุดวิชาที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน	 ต้องชำาระ	ค่า	ชุด	วิ	ชาและ		

ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	 ดูรายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย	

จัดส่งให้ในแต่ละปีการศึกษา
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	 	-		ชุดวิชาที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไป	ชำาระ	เฉพาะ	ค่า	ชุด	วิ	ชาๆ	ละ	300	บาท	และ

ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	ภาค	การ	ศึกษา	ละ	500	บาท	ยกเว้น	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ปรับปรุง	เอกสาร	การ	สอน	ใหม่	นักศึกษา	

ต้อง	ชำาระทั้งค่าชุดวิชาและ	ค่า	วัสด	ุการ	ศึกษา	และ	ให้	ถือว่า	เป็นการ	ลง	ทะเบียน	เรียนชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรก

2)	การ	ลง	ทะเบียน	เรียนชุดวิชาที่มีการกำาหนดอัตราค่าวัสดุการศึกษาและกิจกรรมเป็นพิเศษ	

ได้แก่	

	 	-		ชุด	วิชา	ที่	มี	วัสด	ุการ	ศึกษา	ประจำา	ชุด	วิชา	เช่น	ซีด	ีเสียง	(MP3)	ดีวีีดี	และ	ซีด	ีมัลติมีเดีย

	 	-		ชุด	วิชา	ที่	มี	วัสดุ	การ	ศึกษา	เสริม	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 เช่น	 ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ต่างๆ		

ซึ่ง	มี	ค่า	วัสดุ	กิจกรรม	ประสบการณ	์วิชาชีพ

	 	-		ชุด	วิชา	ที่	มี	วัสดุ	การ	ศึกษา	เสริม	ทักษะ	 เช่น	 ชุด	วิชา	ใน	หลักสูตร	ของ	สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์		

สาขา	วิชาศึกษา	ศาสตร์	 สาขา	วิชาวิทยาศาสตร์	สุขภาพ	 สาขา	วิชาเกษตรศาสตร์	และ	สหกรณ์	 และ	สาขา	วิชา

วิทยาศาสตร	์และ	เทคโนโลยี	โดย	แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	อัตรา	ค่า	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ที่	แตก	ต่าง	กัน	

	 นักศึกษา	สามารถ	ตรวจ	สอบ	ได้	จาก	คู่มือ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 อัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษา	

ที	่มหาวทิยาลยั	จดั	สง่	ให	้ป	ีการ	ศกึษา	ละ	1	ครัง้	คำา	ชีแ้จง	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ประจำา	ภาคปลายของ	ทกุ	ป	ีการ	ศกึษา	

และอ่านราย	ละเอียด	ใน	เว็บไซต์	ของมหาวิทยาลัยที่	 http://www.stou.ac.th	 คลิก	 ชุดวิชาที่เปิดให้

ลงทะเบียนเรียนฯ
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ห้างฉัตร

6,400
500

6 ,900

-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-

29 พฤศจิกายน 2557

นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

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

ห้างฉัตร

6,400
500

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

6,900

-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-

29 พฤศจิกายน 2557

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  7    2   2
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	2. 	การ	โอน	ชุด	วิชา
นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ขอ	โอน	ชุด	วิชา	ต้อง	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	 โดย	นำา	หลัก	ฐาน	

	ใบ	แสดง	ผล	ของ	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ได้	สอบ	ผ่าน	แล้ว	หลักสูตร	ใด	หลักสูตร	หนึ่ง	ของ	มหาวิทยาลัย	ทั้ง	ใน	ระดับ	

ประกาศนียบัตร	 อนุปริญญา	 ปริญญา	ตรี	หรือ	เทียบ	เท่า	 หรือ	ใน	ระดับ	ที่	สูง	กว่า	ปริญญา	ตรี	 หรือ	สัมฤ	ทธิ	บัตร		

ตามโครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	 มา	ใช้	และ	ให้	โอน	ได้	ทุก	ชุด	วิชา	ที่	ปรากฏ	อยู่	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ที่	เข้า	ศึกษา	

	ใน	ปัจจุบัน

นักศึกษา	สามารถ	ยื่น	ใบ	คำาร้อง	ขอ	โอน	ชุด	วิชา	ที่	ศึกษา	จาก	มหาวิทยาลัย	(มสธ.19)	ไป	ยัง	สำานัก	ทะเบียน	

และ	วัดผล	ได้	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	ที	่เข้า	ศึกษา	เป็นต้น	ไป	และ	ดำาเนิน	การ	ดังนี	้

1.		กรอก	ข้อความ	ใน	ใบ	คำาร้อง	ขอ	โอน	ชุด	วิชา	ที่	ศึกษา	จาก	มหาวิทยาลัย	(มสธ.19)	 ให้	ถูก	ต้อง	 ชัดเจน	

และ	ครบ	ถ้วน	พร้อม	ส่ง	หลัก	ฐาน	ดังนี้

	 	1.1		สำาเนา	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	(TRANSCRIPT)	 หรือ	สำาเนา	ใบ	แจ้ง	ผล	การ	สอบ	ผ่าน	ชุด	วิชา		

ที่	ขอ	โอน	จำานวน	1	ฉบับ	

	 	1.2		สำาเนา	เอก	สา	รอื่นๆ	(ถ้า	มี)	 เช่น	 ใบ	สำาคัญ	การ	เปลี่ยน	ชื่อ	ตัว	-	 ชื่อ	สกุล	 ใบ	สำาคัญ	การ	สมรส		

ใบ	สำาคัญ	การ	หย่า	เป็นต้น	จำานวน	1	ฉบับ

สำาเนา	เอกสาร	ตาม	ข้อ	1.1	และ	1.2	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ลง	นาม	รับรอง	ความ	ถูก	ต้อง	กับ	ต้นฉบับ	จริง

2.		ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	โอน	ชุด	วิชา	ชุด	วิชา	ละ	200	บาท	ชำาระ	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post	โดย	แนบ	สำาเนา	

ใบรับ	เงิน	ใบ	กำากับ	ภาษี	อย่าง	ย่อ	มา	พร้อม	ด้วย

3.		หลัง	จาก	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	ได้	รับ	ใบ	คำาร้อง	ขอ	โอน	ชุด	วิชา	หลัก	ฐาน	ต่างๆ	และ	ค่า	ธรรมเนียม	

ของ	นักศึกษา	ครบ	ถ้วน	 จะ	จัด	ส่ง	ใบ	ตอบ	รับ	ให้	นักศึกษา	ทราบ	 และ	จะ	ดำาเนิน	การ	โอน	ชุด	วิชา	ให้	นักศึกษา	ภายใน		

20	วัน	ทำาการ

ผล	การ	โอน	ชุด	วิชา	ของ	นักศึกษา	จะ	สมบูรณ์	เมื่อ	ได้	รับ	ใบ	อนุมัต	ิโอน	ชุด	วิชา	จาก	มหาวิทยาลัย

นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	-	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ไม่	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	โอน	ชุด	วิชา	เพราะ		

จะ	ได้	รับ	การ	โอน	ทุก	ชุด	วิชา	ที	่สอบ	ผ่าน	จาก	หลักสูตร	เดิม	เข้า	ใน	หลักสูตร	ใหม่	โดย	อัตโนมัติ
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เงื่อนไขในการโอนชุดวิชาตามมติสภาวิชาการ
1.		ชุด	วิชา	ที่	ใช้	โอน	แทน	กัน

สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
มติสภา
วิชาการ

1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์

		 -	 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

	

	 -	 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

	 -	 วิชาเอกสารสนเทศ

	 	 สำานักงาน

22222	การ	อ่าน	ภาษา	อังกฤษ

22322	การ	เขียน	ภาษา	อังกฤษ

14317	การ	อ่าน	ภาษา	อังกฤษ	2

14214	การ	เขีย	นภาษา	อังกฤษ	1

ครั้ง	ที่

18/2553

10121	อารยธรรม	มนุษย์

10131	สังคม	มนุษย์

30201	ความ	รู้	เบื้อง	ต้น	เกี่ยว	กับ	

	 การ	บริหาร

หรือ

32442	การ	จัดการ	เชิงกล	ยุทธ์

10201	ประวัติศาสตร	์ไทย

10203	พฤติกรรม	มนุษย์

41406	ความ	รู้	เบื้อง	ต้นเกี่ยว	กับ

	 	กฎหมาย	ธุรกิจ

ครั้ง	ที่

18/2553

32325	ระบบ	สารสนเทศ	เพื่อการ	จัดการ

		 		และ	การ	จัดการ	ความ	รู้

32442	การ	จัดการ	เชิงกล	ยุทธ์

32405	ระบบ	สารสนเทศ	เพื่อ

	 การ	จัดการ

32326	การ	จัดการ	เชิงกล	ยุทธ์	และ

	 	การ	จัดการ	เพื่อ	สร้าง	สมรรถนะ

ครั้ง	ที่

18/2553

2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

		 -	 วิชาเอกนิเทศศาสาตร์	4	ปี 22331	สังคมศึกษา	3:

		 เศรษฐศาสตร์	สำาหรับ	ครู

60120	หลัก	เศรษฐศาสตร	์เบื้อง	ต้น ครั้ง	ที่

31/2528

3.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

	 -	 วิชาเอกการจัดการทั่วไป 11201	คณิตศาสตร์	สำาหรับ	

	 สังคมศาสตร์	และ

60310	สถิติ	เศรษฐศาสตร	์และ	ธุรกิจ

30205	คณิตศาสตร์	และ	สถิติ ครั้ง	ที่

7/2539

	 -	 วิชาเอกการจัดการทั่วไป

	 -	 วิชาเอกการบัญชี

32404	การ	วิจัย	เชิง	ปฏิบัติ	การ	และ

60310	สถิติ	เศรษฐศาสตร	์และ	ธุรกิจ

32206	สถิต	ิธุรกิจ	และ	การ	วิเคราะห์

	 เชิง	ปริมาณ

ครั้ง	ที่

7/2539

	 -	 วิชาเอกการเงินและ

		 	 การธนาคาร

	 -	 วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป

32301	การ	จัดการ	การ	ผลิต	และ

32302	การ	จัดการ	การ	ตลาด

32202	การ	จัดการ	การ	ตลาด	และการ	ผลิต ครั้ง	ที่

34/2532

	 -	 วิชาเอกการเงินและ

		 	 การธนาคาร

	 -	 วิชาเอกการตลาด

	 -	 วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป

11201	คณิตศาสตร์	สำาหรับ

		 สังคมศาสตร	์และ

60310	สถิต	ิเศรษฐศาสตร์	และ	ธุรกิจ

32201	คณิตศาสตร	์และ	สถิติ	เพื่อ	ธุรกิจ ครั้ง	ที่

35/2535
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สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
มติสภา
วิชาการ

4.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

		 -	 วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

		 -	ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

21499	ฝึก	อบรม	ครู	และ	ผู้	เกี่ยวข้อง	

		 กับ	การ	เลี้ยง	ดู	เด็ก	ปฐมวัย	ศึกษา

	 (สอบ	ผ่าน	ไม่	เกิน	3	ปี)

21311	พฤติกรรม	การ	สอน	ปฐมวัย	ศึกษา ครั้งที่

5/2531

	 -	 วิชาเอกสังคมศึกษา 60120	หลัก	เศรษฐศาสตร	์เบื้อง	ต้น	 22331	สังคมศึกษา	3:

	 เศรษฐศาสตร์	สำาหรับ	ครู

ครั้งที่

41/2532

	 -	 วิชาเอกบริหารการศึกษา

	

23498	ฝึก	อบรม	ผู้	บริหาร	สถาน	ศึกษา	

	 ระดับ	ประถม	ศึกษา

	 (สอบ	ผ่าน	ไม่	เกิน	3	ปี)

23410	การ	จัดการ	โรงเรียน

		 ประถม	ศึกษา

ครั้งที่

25/2532

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 -	 วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์

	 -	 วิชาเอกบริหารสาธารณสุข

	

52307	อนามัย	ครอบครัว	ใน

	 งาน	สาธารณสุข

53203	สุขภาพ	กับ	การ	พัฒนา

52401	การ	วางแผน	งานสาธารณสุข

53406	ประสบการณ์	วิชาชีพ	บริหาร

	 สาธารณสุข

52308	พัฒนาการ	ของ	มนุษย์	และสุขภาพ

53408	การ	วางแผน	งาน	สาธารณสุข

	 	ใน	ชุมชน

52402	ประสบการณ	์วิชาชีพสาธารณสุข

ครั้งที่

23/2552

	 -	 วิชาเอกการแพทย์แผนไทย 55314	เภสัชกรรมแผนไทย 55314	เภสัชกรรมแผนไทย	1 ครั้งที่

6/2556

6.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

	 -	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

	 -	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

	 -	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

30205	คณิตศาสตร์และสถิติ 11201	คณิตศาสตร	์สำาหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่

45/2535

32301	การจัดการการผลิตและ

32404	การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61403	เศรษฐศาสตร	์การ	ผลิต	และ

	 การ	รว	ิจัย	เชิง	ปฏิบัต	ิการ

ครั้งที่

43/2533

	 -	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 60221	ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ 60227	ประวัติศาสตร	์เศรษฐกิจ	และ

	 แนวคิด	ทาง	เศรษฐศาสตร์

ครั้ง	ที่

1/2550

60222	เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ

	 เปรียบเทียบ

60341	ไทย	ใน	เศรษฐกิจ	โลก

60310	สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 60328	สถิต	ิเศรษฐศาสตร	์และ

	 เศรษฐ	มิต	ิเบื้อง	ต้น

60330	การพัฒนาและความจำาเริญ

	 ทางเศรษฐกิจ	หรือ

60433	ทฤษฎีและนโยบาย

	 การพัฒนาเศรษฐกิจ

60335	เศรษฐศาสตร	์การ	พัฒนา	หรือ

60338	เทคโนโลยี	และ	ความ	จำาเริญ

	 ทาง	เศรษฐกิจ
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สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
มติสภา
วิชาการ

6.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 (ต่อ)

	 -	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

60360	เศรษฐศาสตร์	กำาลัง	คน	หรือ

60361	เศรษฐศาสตร	์แรงงาน	และ	

	 แรงงานสัมพันธ	์หรือ

60481	ประชากรศาสตร	์และ	

	 ประ	ชา	วรรณ	า												

60339	เศรษฐศาสตร์	ทรัพยากร	มนุษย์		 ครั้ง	ที่

1/2550

60380	เศรษฐศาสตร์	สวัสดิการ	

	 และ	สิ่ง	แวดล้อม

60343	เศรษฐศาสตร์	ทรัพยากร

	 ธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม

60412	สถิติ	ประยุกต	์และ	วิธี	การ	วิจัย 60434	วิธ	ีการ	วิจัย	และ	เทคโนโลยี

	 สารสนเทศ	สำาหรับ	การ	ศึกษา

	 เศรษฐศาสตร์

ครั้งที่

1/2550

60432	การ	วางแผน	เศรษฐกิจ 60335	เศรษฐศาสตร	์การ	พัฒนา

60472	เศรษฐศาสตร์	อุตสาหกรรม	

	 และ	ทฤษฎ	ีต้นทุน

60473	เศรษฐศาสตร	์อุตสาหกรรม	และ		

	 การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม

				 61402	เศรษฐกิจและความสัมพันธ์

	 ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล

60341	ไทยในเศรษฐกิจโลก

	

				

61403	เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61407	เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

	 การจัดการการตลาด

ครั้งที่

14/2551

61404	คอมพิวเตอร์และการวิจัย

	 เพื่อการธุรกิจ

60434	วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี

			 สารสนเทศ	สำาหรับการศึกษา

		 เศรษฐศาสตร์

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี

	 -	 วิชา	เอก	เทคโนโลย	ีการ	พิมพ์

	 	 และบรรจุภัณฑ์

	 -	 วิชา	เอก	เทคโนโลยี

	 	 สารสนเทศ	ธุรกิจ

97401	การจัดการทางการพิมพ์	หรือ

97408	ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์

97410	การจัดการธุรกิจการพิมพ์ ครั้งที่

7/2550

96301	คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ

				 ด้านพณิชยกรรม

96305	เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน

				 ธุรกิจด้านพณิชยกรรม

ครั้งที่

4/2552

96402	คอมพิวเตอร์กับการบัญชี	และ

96406	คอมพิวเตอร์กับการตลาด

96410	เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

				 งานการบัญชีและการบัญชี

			 เพื่อการจัดการ

ครั้งที่

4/2552
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สาขาวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ขอโอน ใช้แทนชุดวิชา
มติสภา
วิชาการ

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี(ต่อ)

	 -	 วิชา	เอก	เทคโนโลยี	การ	พิมพ์

	 	 และบรรจุภัณฑ์

	 -	 วิชา	เอก	เทคโนโลยี

	 	 สารสนเทศ	ธุรกิจ

97404	กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและ		

			 พื้นราบ	หรือ

97405	กระบวนการพิมพ์พื้นลึก			

				 การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า	และ

			 การพิมพ์ไร้แรงกด

97216	เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
ครั้งที่

17/2554

97301	วัสดุทางการพิมพ์ 97214	วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ครั้งที่

17/2554

97302	วิทยาศาสตร์และ

				 เทคโนโลยีการพิมพ์

97215	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

				 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97409	ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี	

				 การพิมพ์

97432	ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลย	ี

				 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

96401	ระบบสำานักงานอัติโนมัติ 99311	ระบบสำานักงานอัติโนมัติและ

			 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ครั้งที่

10/2555

2.		มต	ิสภา	วิชาการ	ครั้ง	ที่	19/2533

	 	-		มหาวิทยาลัย	ไม่	อนุมัติ	ให้	นักศึกษา	โอน	ชุด	วิชา	21499	ฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู	

	 			เดก็ปฐมวยัศกึษา	หรอืชดุ	วชิา	23498	ฝกึอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	เปน็	ชดุ	วชิา		

	 			เลือก	เสรี

3.		มต	ิสภา	วิชาการ	ครั้ง	ที	่7/2539

	 	-		มหาวิทยาลัย	ไม่	อนุมัติ	ให้	นักศึกษา	ที่	ขอ	โอน	2	ชุด	วิชา	แทน	1	ชุด	วิชา	แล้ว	ไม่	สามารถ	เทียบ	โอน		

	 			ชุด	วิชา	กลับ	กัน	เพื่อ	ใช้	1	ชุด	วิชา	แทน	2	ชุด	วิชา

4.		มติ	สภา	วิชาการ	ครั้ง	ที่	23/2541

	 	-		นักศึกษา	ที่	ใช้	วุฒิ	การ	ศึกษา	นิติ	ศาสตร	บัณฑิต	จาก	 มสธ.	 สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	สาขา	วิชา	รัฐศาสตร	์	

	 			สามารถ	ขอ	โอน	ชดุ	วชิา	41231	กฎหมาย	อาญา	1:	ภาคบทบญัญตัทิวัไป	และ	41232	กฎหมาย	อาญา	2:		

	 			ภาคความผดิ	แทน	ชดุ	วชิา	81427	กฎหมาย	อาญา	สำาหรบั	รฐัศาสตร	์และ	ขอ	โอน	ชดุ	วชิา	41343	กฎหมาย		

	 			วิธ	ีสบัญญัติ	3	แทน	ชุด	วิชา	81428	กฎหมาย	วิธี	พิจารณา	ความ	อาญา	และ	พยาน	หลัก	ฐาน	สำาหรับ		

	 			รัฐศาสตร์	มา	ใช้	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	ใน	หมวด	วิชา	เฉพาะ	ได้
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	3. 	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์
นกัศกึษา	ที	่ประสงค	์ขอ	เทยีบ	ผล	การ	ศกึษา	และ	เทยีบ	ประสบการณ	์โดย	การ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	ของ	ผู	้ศกึษา	

ใน	ระบบ	การ	ศกึษา	เปน็การ	นำา	รายวชิา	หรอื	กลุม่	รายวชิา	ที่	ได	้ศกึษา	จาก	สถาบนั	อดุมศกึษา	อืน่	หรอื	เทยีบ	เทา่	นำา	มา	

เทียบ	เข้า	สู่	ชุด	วิชา	ของ	หลักสูตร	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

นักศึกษา	ที่	มี	สิทธิ	เทียบ	งาน	รายวิชา	ต้อง	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	 ศึกษา	หลักสูตร		

3	ปี	และ	4	ปี	เท่านั้น

คุณสมบัติ	ของ	รายวิชา	หรือ	กลุ่ม	รายวิชา	ที่	ขอ	เทียบ	งาน	รายวิชา	นั้น	มี	ลักษณะ	ดังนี้

1.		เนื้อหา	สาระ	ครอบคลุม	หรือ	ตรง	กับ	เนื้อหา	ของ	ชุด	วิชา	ของ	มหาวิทยาลัย	ไม่	น้อย	กว่า	สาม	ใน	สี่	ของ		

ชุด	วิชา	ที่	เทียบ	ได้

2.	ลำาดับ	ขั้น	ของ	แต่ละ	รายวิชา	ไม่	ต่ำา	กว่า	ตัว	อักษร	C	ระดับ	คะแนน	ไม่	ต่ำา	กว่า	2.00	หรือ	เทียบ	เท่า

3.	จำานวน	ชุด	วิชา	ที	่เทียบ	ได้	ไม่	เกิน	สาม	ใน	สี่	ของ	ชุด	วิชา	ตาม	หลักสูตร	ที่	ขอ	เทียบ

นักศึกษา	ที่	ประสงค์	ขอ	เทียบ	งาน	รายวิชา	สามารถ	ยื่น	ใบ	คำาร้อง	ขอ	เทียบ	งาน	รายวิชา	 (มสธ.	18)	

ไปยัง	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	ที่	เข้า	ศึกษา	เป็นต้น	ไป	และ	ดำาเนิน	การ	ดังนี้

1.		กรอก	ข้อความ	ใน	ใบ	คำาร้อง	ขอ	เทียบ	งาน	รายวิชา	ที่	ศึกษา	จาก	สถาบัน	อุดมศึกษา	อื่น	(มสธ.	18)	

ให	้ถูก	ต้อง	ชัดเจน	และ	ครบ	ถ้วน	พร้อม	ส่ง	หลัก	ฐาน	ดังนี้

	 	1.1		สำาเนา	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	ที่	ขอ	เทียบ	(TRANSCRIPT)	จำานวน	3	ฉบับ

	 	1.2		สำาเนา	เอก	สา	รอื่นๆ	(ถ้า	มี)	 เช่น	 ใบ	สำาคัญ	การ	เปลี่ยน	ชื่อ	ตัว	-	 ชื่อ	สกุล	 ใบ	สำาคัญ	การ	สมรส		

ใบ	สำาคัญ	การ	หย่า	เป็นต้น	จำานวน	3	ฉบับ

สำาเนา	เอกสาร	ตาม	ข้อ	1.1	 และ	1.2	 ราย	ละเอียด	ต้อง	ครบ	ถ้วน	 และ	นักศึกษา	ต้อง	ลง	นาม	รับรอง		

ความ	ถูก	ต้อง	กับ	ต้นฉบับ	จริง

2.		หลัง	จาก	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	ได้	รับ	ใบ	คำาร้อง	และ	หลัก	ฐาน	ครบ	ถ้วน	 พร้อม	ตรวจ	สอบ	ผ่าน		

ตาม	เกณฑ์	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	 จะ	จัด	ส่ง	ใบ	ตอบ	รับ	ให้	นักศึกษา	ทราบ	อยู่	ใน	ระหว่าง	การ	พิจารณา	จาก		

คณะ	อนุกรรมการ	ของ	สาขา	วิชา

ผล	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	ของ	นักศึกษา	จะ	สมบูรณ์	เมื่อ	ได้	รับ	ใบ	อนุมัติ	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	จาก	

มหาวิทยาลัย

กรณี	ที่	มี	ปัญหา	ใน	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	จะ	นำา	เสนอ	“คณะ	กรรมการ	บริหาร		

การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ	์วินิจฉัย	ชี้ขาด”
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	4. 	การ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	และ	การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก
นักศึกษา	ที่	ประสงค	์จะ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา/เปลี่ยน	วิชา	เอก	 มีแนว	ปฏิบัติ	ที่	นักศึกษา	ต้อง	ดำาเนิน	การ		

ดังนี้

1.		เงื่อนไข	การ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา/เปลี่ยน	วิชา	เอก	นักศึกษา	ต้อง	ม	ีคุณสมบัต	ิดังนี้

	 	-		ต้อง	เป็น	ผู้	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	ใน	สาขา	วิชา	ใด	สาขา	วิชา	หนึ่ง	ใน	ขณะ	ที่	ยื่น	คำาร้อง

	 	-		เคย	ลง	ทะ	เบียน	เรียน	มา	แล้ว	ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

	 	-		มี	วุฒิ	การ	ศึกษา	และ	คุณสมบัติ	ตรง	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	ของ	สาขา	วิชา	ที่	ขอ	ย้าย	สังกัด		

สาขา	วชิา/เปลีย่น	วชิา	เอก	(ศกึษา	ราย	ละเอยีด	คณุสมบตั	ิที	่สาขา	วชิา	กำาหนด	ได	้จาก	ระเบยีบ	การ	สมคัร	เปน็	นกัศกึษา	

ของ	ปี	การ	ศึกษา	ที่	นักศึกษา	สมัคร)

2.	กำาหนด	เวลา	ใน	การ	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา/เปลี่ยน	วิชา	เอก

	 	นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอกจะ	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ต่อม	หา	วิทยาลัย		

ไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่	ประสงค์จะ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ดังนี้

ภาค	การ	ศึกษา	ที่ประสงค์จะขอ
ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก

วันเปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของ
การยื่นคำาร้อง

ภาคต้น 15	กันยายน 15	สิงหาคม

ภาคปลาย 15	มีนาคม 13	กุมภาพันธ์

นกัศกึษาทีย่ืน่คำารอ้งหลงัจากระยะเวลาทีก่ำาหนดขา้งตน้	มหาวทิยาลยัจะดำาเนนิการยา้ยสงักดัสาขาวชิา	

หรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป

3.		ผล	การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชาหรือเปลี่ยน	วิชา	เอก

	 	การ	ยา้ย	สงักดั	สาขา	วชิาหรอืเปลีย่น	วชิา	เอก	จะ	มผีลสมบรูณ	์เมือ่	ได	้รบั	การแจง้	อนมุตั	ิจาก	มหาวทิยาลยั	

แล้ว	โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายใน	

15	 วันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา	(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-	

ธรรมาธริาช	วา่ดว้ย	การยา้ยสงักดัสาขาวชิา	และการเปลีย่นวชิาเอกระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2551	หนา้	165-166)

4.		สำาหรบัชดุวชิาทีน่กัศกึษาสอบผา่นแลว้จากหลกัสตูรเดมิและมปีรากฏในหลกัสตูรใหม่	มหาวทิยาลยั	

จะดำาเนินการโอนชุดวิชาดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

5.		ขั้น	ตอน	และ	วิธ	ีการ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	และ	การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก

	 	5.1		กรอก	ราย	ละเอียด		คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา/เปลี่ยน	วิชา	เอก	(มสธ.9)	ด้วยตัวบรรจงหรือ	

	 					พิมพ์ให้	ชัดเจน	และ	ครบ	ถ้วน	สมบูรณ์

	 	5.2		วิชา	เอก		ที	่มี	กลุ่ม	วิชา		ให้	นักศึกษา	ระบุ	กลุ่มวิชา	ให้	ชัดเจน	(ถ้ามี)
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	 	5.3		หลัก	ฐาน	ที	่ต้อง	จัด	ส่ง	มี	ดังนี้

	 					-		ใบ	คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา/เปลี่ยน	วิชา	เอก	(มสธ.9)

	 					-		สำาเนา	วฒุิ	การ	ศกึษา	จำานวน	2	ฉบบั	(ตอ้งสง่ใบวฒุิการศกึษามาใหม่แม้จะใช้วฒุิการศกึษา

 เดิมก็ตาม)

6.		นักศึกษาที่ยื่นคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา	 ให้ยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำานักศึกษา	(มสธ.26.1)	

มาพรอ้มกบัการยืน่คำารอ้งขอยา้ยสงักดัสาขาวชิาดว้ย	เนือ่งจากมหาวทิยาลยักำาหนดใหน้กัศกึษาใชเ้ลขประจำาตวั	

นักศึกษาตามสาขาวิชาที่ศึกษา	โดยในคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	(มสธ.26.1)	ให้นักศึกษากรอกเลข

ประจำาตัวนักศึกษาเดิมในแบบฟอร์ม	 ทั้งนี้ให้สำาเนาแบบฟอร์มการขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	(มสธ.26.1)	

จากหน้า	99

	 					นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 ต้องชำาระเงิน จำานวน 100 บาท	 เป็น	

คา่	ธรรมเนยีม	เหมา	จา่ย	ใน	การ	ขอ	เปลีย่นแปลง	ทะเบยีน	ประวตั	ินกัศกึษา	ตลอด	อาย	ุการ	เปน็	นกัศกึษา	ตาม	ประ	กาศฯ	

ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา(ฉบับที่	9)	พ.ศ.	2555

7.การย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกของนักศึกษาพิการ*	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	

เปดิ	โอกาส	ทางการ	ศกึษา	สำาหรบั	ผู	้พกิารเขา้	ศกึษา	ใน	สาขา	วชิา	ตา่งๆ	ได	้ตาม	ศกัยภาพ	ของ	ตนเอง	และ	ความ	พรอ้ม	

ใน	การ	จัดการ	ศึกษา	ของ	แต่ละ	สาขา	วิชา	 โดย	ผู้	พิการ	ที่	ประสงค์	จะ	ย้าย	สังกัดสาขา	วิชา/เปลี่ยน	วิชา	เอก	สามารถ		

ขอรับ	คำา	ปรึกษา	เพิ่ม	เติม	และ	รับ	ข้อ	สนเทศ	ที่	จำาเป็น	ก่อน	ตัดสิน	ใจ	 ได้ที่	 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	 โทรศัพท์	

0	2504	7821	-	3	โทรสาร	0	2503	3868	e-mail	address:	ds.esoffice@stou.ac.th	หรือ	จดหมาย	ที่

ศูนย	์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	และ

	 	 	 	ชุดวิชา	ภาษา	อังกฤษ	ทุก	ชุด	วิชา	 ผู้ 	พิการ	ตาบอด	ทั้ง	สอง	ข้าง	ที่ 	จ	ะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	หรือ	สมัคร	เรียน	 ต้อง		

	 	 	 	ขอ	คำา	แนะนำา	ปรึกษา	จากสาขา	วิชา	หรือ	ศูนย์	บริการ	นักศึกษา	พิการ	ก่อน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	(ยกเว้นชุด	วิชา	10111		

	 	 	 	ภาษา	อังกฤษ	เพื่อ	การ	สื่อสาร	 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	วิชา	บังคับ	ก่อนหน้า	ปี	 2544	 ให้	นักศึกษา	ได้	จนกว่า	จะ		

	 	 	 	สำาเร็จ	การ	ศึกษา
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8.นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังสามารถย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกได้เฉพาะสาขาวิชา/

วิชาเอก	ต่อไปนี้

	 	1.	สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร์	เฉพาะแขนง	วิชา	ไทย	คดี	ศึกษา	และ	แขนง	วิชา	สารสนเทศ	ศาสตร์

	 	2.	สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์

	 	3.	สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์

	 	4.		สาขา	วชิา	วทิยาการ	จดัการ	ทกุวชิาเอก	ยกเวน้	หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ	บณัฑติ	วชิา	เอก	การ	จดัการ	

ท่อง	เที่ยว	และ	การ	โรงแรม

	 	5.		สา	ขาวิชา	นิติศาสตร์

	 	6.		สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์

	 	7.		สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์

	 	8.		สาขา	วิชา	เกษตร	ศาสตร์และ	สหกรณ์

	 	9.		สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	และ	เท	คโนโล	ยี	เฉพาะ	แขนง	วิชา	เท	คโนโล	ยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร*

หมายเหต	ุ	 *	นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาเพื่อศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี แขนงวิชา

	 	 	 	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ต้องส่งใบ	อนุญาต	ให้เ	ข้า	ศึกษาในโครงการ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	ตามพ	ระ		ดำา	ริฯ		

	 	 	 	สมเด็จ	พระ	เทพ	รัตน	ราช	สุ	ดาฯ	สยาม	บรม	ราช	กุมารี	จากกรมราชทัณฑ์	มาเป็นหลักฐานการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วย
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	5. 	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา
นักศึกษาทุก	หลักสูตร	ซึ่ง	ยัง	ไม่	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	 และ	ใช้	เวลา	ศึกษา	ครบ	สาม	เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	การ	

ศึกษา	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตรแล้ว	 สามารถขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา	 นับ	แต่	

ภาค	การ	ศกึษา	ที	่ครบ	กำาหนด	สาม	เทา่	ของ	ระยะ	เวลา	การ	ศกึษา	ที	่กำาหนด	ไว	้ใน	หลกัสตูร		ให	้กระทำา	ได	้เพยีง	ครัง้	เดยีว	

ชำาระเงินค่า	ธรรมเนียม	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	จำานวน	300	บาท

สำาหรับ	หลักสูตร	ปริญญา	ตรี	 ใน	กรณี	นักศึกษา	สมัคร	เข้า	ศึกษา	โดย	ใช้	วุฒิ	การ	ศึกษา	ที่	ต้อง	ศึกษา	

และ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	เพิ่ม	เติม	จาก	หลักสูตร	ปกติ	 ซึ่ง	ทำาให้	จำานวน	ชุด	วิชา	ที่	ต้อง	ศึกษา	ทั้งหมด	เกิน	กว่า	

จำานวน	ที่	หลักสูตร	กำาหนด	ไว้	(มากกว่า	15	 ชุด	วิชา)	 มหาวิทยาลัย	จะ	เพิ่ม	เวลา	ใน	การ	ศึกษา	จาก	ที่	กำาหนด	ให้	อีก		

1	ปี	การ	ศึกษา	ภาย	หลัง	จาก	ครบ	ระยะ	เวลา	3	 เท่า	ของ	หลักสูตร	 เมื่อ	ครบ	ระยะ	เวลา	ที่	เพิ่ม	แล้ว	ยัง	ไม่	สำาเร็จ	การ	

ศึกษา	ตาม	หลักสูตร	สามารถ	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	ได้	อีก	1	ปี	การ	ศึกษา

มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	หนังสือ	แจ้ง	นักศึกษา	ที่	กำาลัง	จะ	สิ้น	สุด	สถานภาพ	นักศึกษา	ทราบ	 เรื่อง	 “	การ	ต่อ	

อาย	ุสถานภาพ	นักศึกษา	ครบ	3	เท่า	ของ	หลัก	สูต	ร”	ประกอบ	ด้วย	เอกสาร	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	(มสธ.25)	และ	

นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค	์ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ให้	ดำาเนิน	การ	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ดังนี้

1.		กรอก	ข้อความ	ลง	ใน	ใบ	คำาร้อง	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	(มสธ.25)	ให้	ถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน

2.		ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษาจำานวน	300	บาท	ชำาระ	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post	

โดย	แนบ	สำาเนา	ใบรับ	เงิน	ใบ	กำากับ	ภาษ	ีอย่าง	ย่อ	มา	พร้อม	ด้วย

3.		ส่ง	ใบ	คำาร้อง	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	(มสธ.25)	 พร้อม	หลัก	ฐาน	ค่า	ธรรมเนียม	ไป	ยัง	สำานัก	

ทะเบียน	และ	วัดผล	ภายใน	ระยะ	เวลา	ดัง	หนังสือ	แจ้ง	นักศึกษา	เรื่อง	“	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ครบ	3	เท่า	

ของ	หลัก	สูต	ร”	กำาหนด	ไว้

4.	หลัง	จาก	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	ได้	รับ	ใบ	คำาร้อง	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	(มสธ.25)	และ	

คา่	ธรรมเนยีม	ของ	นกัศกึษา	ครบ	ถว้น	จะ	จดั	สง่	ใบ	ตอบ	รบั	ให	้นกัศกึษา	ทราบ	และ	เมือ่	ดำาเนนิ	การ	ตอ่	อาย	ุสถานภาพ	

นักศึกษา	เรียบร้อย	แล้ว	จะ	จัด	ส่ง	ใบ	ตอบ	อนุมัติ	ให้	นักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1.		ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	ที	่เหลอื	อยู	่เฉพาะภาคการศกึษาที่กำาหนดไว้ในใบอนมุตัิให้ตอ่อายุสถานภาพ

นักศึกษา	เท่านั้น	จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นไม่ได้

2.		กรณี	นักศึกษา	ไม่มี	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียนใน	ปี	การ	ศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	

นักศึกษา	 ต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น	 และ	ชำาระ	เงินค่า	บำารุง	การ	ศึกษา		500	 บาท	 ไป	ยัง	สำานัก	

ทะเบียน	และ		วัดผล	
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	6. 	การ	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู	่ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย
นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ขอ	เปลีย่น	ที	่อยู	่ที่	ใช	้ตดิตอ่	กบั	มหาวทิยาลยั	เพือ่	จดั	สง่	เอกสาร	การ	สอนและ

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	ใช้	เป็น	สถาน	ที	่จัด	สอบ	และ	เพื่อ	มหาวิทยาลัย	ใช้	ใน	การ	ติดต่อ	กับ	นักศึกษา	ใน	กิจ	กร	รม	

อื่นๆ	สามารถ	ดำาเนิน	การ	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ได	้	2	ช่องทาง	ดังนี้

1.ทางอินเทอร์เน็ต	

 เข้าไปที่เว็บไซต์	http://www.stou.ac.th		 ปริญญา	ตรี		 คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่		 และ
ดำาเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอน	ดังนี้

	 	1.1		บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนที่อยู่ลงในแบบฟอร์มการยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่	 และตรวจสอบ	

	 					ข้อมูลการกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน

	 	1.2		กดปุ่ม	ตกลง		และพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 	1.3		มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้นักศึกษาภายใน	3	 วันทำาการ	 หลังจากที่นักศึกษา	

	 					ทำาการตกลงการยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว	

	 					อนึ่ง	 ในกรณีนักศึกษาดำาเนินการขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต	 ในช่วง	45	 วันก่อนสอบ		

	 					มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว

	 	1.4		เมื่อมหาวิทยาลัยดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งใบอนุมัติการเปลี่ยนที่อยู่ให้	

	 					กับนักศึกษเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของที่อยู่ว่าตรงตามที่นักศึกษาแจ้งไว้หรือไม่		

	 					ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเปลี่ยนที่อยู่ได้ทางเว็บไซต์ที่	http://www.stou.ac.th	

	 							ปริญญาตรี			ตรวจสอบสถานะคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

2.ทางไปรษณีย์

	 	โดย	นักศึกษา	สามารถ	สำาเนา	ใบ	คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู	่(มสธ.7)	แล้ว	ดำาเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอนต่อไปนี้

	 	2.1		กรอก	ข้อมูลในแบบฟอร์มคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่	(มสธ.	7)	ให้	ถูก	ต้อง		ครบ	ถ้วน

	 	2.2		ระบุความประสงค์ขอใช้ที่อยู่ในการ	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย

	 						1.		ขอใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

	 						2.		ขอใช้ที่อยู่ที่ไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

	 	2.3		ให	้นักศึกษา	กรอก	ราย	ละเอียด	ที	่อยู่	ที่	ขอ	เปลี่ยน	ที่อยู่ให้	ครบ	ถ้วน	ถูก	ต้อง	เพื่อ	การจัดส่งเอกสาร	

	 					การสอนและ	ข่าวสาร	ต่างๆ	 จาก	มหาวิทยาลัยถึงนักศึกษา	จะ	ได้	นำา	จ่าย	ได้	ถูก	ต้อง	และ	รวดเร็ว		

	 					เพื่อป้องกัน	เอกสารถูก	ตี	คืน	เนื่องจาก	ที่	อยู	่ไม่ชัดเจน	หรือไม่มี	ชื่อ	ผู้รับ	ตาม	จ่า	หน้า	เป็นต้น

	 	2.4		ให	้ระบ	ุหมายเลขโทรศพัท	์ที	่บา้น			ที	่ทำางาน	และโทรศพัทม์อืถอื	เพือ่ใชต้ดิตอ่กบันกัศกึษาโดยตรง	

	 					กรณีที่อยู่ไม่ชัดเจน

	 	2.5		ลง	ลายมือ	ชื่อ	ของนักศึกษาใน	คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู	่(มสธ.7)

	 	2.6		เลือกข้อมูลสำาหรับให้มหาวิทยาลัยใช้ในการจัดสอบ
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	 2.7		ส่ง	ใบ	คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	(มสธ.7)	มายัง

ฝ่ายรับนักศึกษา
สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำาบล	บาง	พูด			 	

	 	 	 อำาเภอ	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	11120

(เปลี่ยนที่อยู่)

ติด

แสตมป์

หมายเหตุ	 1)	มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบตามจังหวัดที่นักศึกษาแจ้งขอใช้ที่อยู่ในการติดต่อกับ

	 	 มหาวิทยาลัย

	 2)	การเปลีย่นทีอ่ยูจ่ะมผีลสมบรูณเ์มือ่นกัศกึษาไดร้บัการอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัแลว้	ดงันัน้นกัศกึษา	

	 	 พึงติดตามการส่งเอกสารการสอนและข่าวสารต่างๆ	จากมหาวิทยาลัยตามที่อยู่เดิม	จนกว่าจะได้	

	 	 รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนที่อยู่

	 3)	นกัศกึษาทีย่ืน่คำารอ้งขอเปลีย่นทีอ่ยูเ่ขา้มาในชว่งเวลา	45	วนักอ่นวนัสอบ	มหาวทิยาลยัจะดำาเนนิการ	

	 	 เปลีย่นทีอ่ยู่ใหห้ลงัจากการสอบเสรจ็สิน้แลว้	โดยจะจดัใหน้กัศกึษาเขา้สอบทีส่นามสอบตามทีอ่ยูเ่ดมิ	

	 	 หากนกัศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบทีส่นามสอบทีจ่ดัใหไ้ด้	สามารถตดิตอ่ขอคำาแนะนำาการยา้ยสนามสอบ

	 	 หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี	่ศนูยข์อ้มลูทะเบยีนและบรกิารการศกึษา	โทร.	0	2504	7231-36

	 4)	กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือชุดวิชา	

	 	 การผลิตต่างๆ	 ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลของสาขาวิชา	

	 	 พยาบาลศาสตร์หรือลงทะเบียนอบรมเสริมประสบการณ์บัณฑิต	และกำาลังรอรับหนังสือแจ้งจาก	

	 	 มหาวิทยาลัยให้เข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	 ให้นักศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ	

	 	 โดยกรอกแบบฟอร์มในคำาร้องทั่วไป	(มสธ.11)	 แนบมาพร้อมกับคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่	 เพื่อ	

	 	 มหาวทิยาลยัจะจดัสง่หนงัสอืแจง้กำาหนดการเขา้อบรมหรอืเขา้ฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะไปใหน้กัศกึษา	

	 	 ตามที่อยู่ใหม่
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	7. 	การ	ขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล
นักศึกษา	ที่	มี	สิทธ	ิยื่น	คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	ต้อง	มี	คุณสมบัติ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
1.		เป็น	ผู	้มี	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	ณ	วัน	ที่	ยื่น	คำาร้อง

2.		ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ภายใน	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	เท่านั้น

3.		นักศึกษา	ที	่สอบ	ผ่าน	ชุด	วิชา	สุดท้าย	แล้ว	ไม่อนุญาต	ให้	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล

ขั้นตอนการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

1.		นกัศกึษา	ที	่ยืน่	คำารอ้ง	ขอ	เปลีย่น	คำานำา	หนา้	ชือ่	-	ชือ่	-	ชือ่	สกลุ	จะตอ้งยืน่คำารอ้งขอทำาบตัรประจำาตวั

นักศึกษาฉบับใหม่ร่วมด้วย	

2.		กรอก	คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	ในแบบฟอร์ม	คำาร้อง	ขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	

ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	(มสธ.8)	และคำาร้องขอ	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	(มสธ.26)		ให้	ครบ	ถ้วนสมบูรณ์

3.		ส่ง	สำาเนา	หลัก	ฐาน	การ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	 ชื่อ	-	 ชื่อ	สกุล	 จำานวน	1	 ฉบับ	 มา	พร้อม	คำาร้อง	

เช่น	ใบ	สำาคัญ	การ	สมรส	ใบ	สำาคัญ	การ	หย่า	ใบ	สำาคัญ	การ	ขอ	ใช้	คำานำาหน้าชื่อ	-	ชื่อสกุล	คำา	สั่ง	แต่ง	ตั้ง	ยศ	ฯลฯ	

แล้ว	แต่	กรณี	พร้อมทั้งรับรองสำาเนาและลงลายมือชื่อทุกแผ่นให้เรียบร้อย	

4.		ชำาระ	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	 ณ	 ที่ทำาการไปรษณีย์	 ด้วย	บริการ		

Pay	at	Post	จำานวน	100	บาท	และ	ส่ง	ไป	พร้อม	คำาร้องขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	(มสธ.8)	และ

คำาร้องขอ	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	(มสธ.26)	ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายรับนักศึกษา
สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำาบล	บาง	พูด			 	

	 	 	 อำาเภอ	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	11120

(เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อสกุล)

ติด

แสตมป์
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	8. 	การ	ขอ	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา
นักศึกษา	สามารถ	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ทำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	ใน	กรณ	ีต่อ	ไป	นี้

	 1.		บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	หาย	 2.		บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	ชำารุด

	 3.		เปลี่ยนยศ		คำานำา	หน้า	ชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	 4.		บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	หมด	อายุ

	 5.		ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา

ขั้นตอนการขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่

ใหน้กัศกึษาทีข่อทำาบตัรประจำาตวันกัศกึษาฉบบัใหมส่ง่เอกสารไปยงัสำานกัทะเบยีนและวดัผล	ดงัตอ่ไปนี้

1.	ใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	(มสธ.26)	ซึ่งกรอกรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน

2.	ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด	1	-	2	นิ้ว	ไม่สวมหมวก	ไม่สวมแว่นตาดำา	แต่งกายสุภาพ	ห้ามสวมเสื้อ

ยืดคอกลม	ยิ้มเห็นฟัน	ภาพพื้นหลังเป็นสีสุภาพ	ไม่มีลวดลาย	ถ่ายมาแล้วไม่เกิน	6	เดือน	จำานวน	1	รูป	ติดด้วย

กาว	(ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ)	ที่มุมบนด้านขวามือของใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

3.		หลักฐานการชำาระเงินค่าธรรมเนียมจัดทำาบัตร	 100	 บาท	 ซึ่งชำาระด้วยบริการ	Pay	at	Post	ณ	

ที่ทำาการไปรษณีย์	กรณีทำาบัตรนักศึกษาใหม่	

4.		กรณีทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาเนื่องจากย้ายสังกัดสาขาวิชา	 นักศึกษาต้องกรอกเลขประจำาตัว

นักศึกษาเดิมในคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	(มสธ.	26.1)	และจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมใบคำาร้อง

ขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก	(มสธ.9)	 โดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมจัดทำาบัตรประจำาตัว

นักศึกษาเนื่องจากได้ชำาระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่ายพร้อมกับการสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาใหม่แล้ว

คำาชี้แจง

1.		นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา	 และยังไม่ได้รับบัตร

ประจำาตัวนักศึกษาให้ดำาเนินการดังนี้

			1.1		เมือ่นกัศกึษาไดร้บัเอกสารการสอน	แตย่งัไมไ่ดร้บับตัรประจำาตวันกัศกึษา	ใหน้กัศกึษาตรวจสอบ	

ข้อมูลการจัดส่งบัตรประจำาตัวนักศึกษาจากเว็บไซต์	http://www.stou.ac.th		ปริญญาตร	ี	ตรวจสอบ

บัตรประจำาตัวนักศึกษา	หรือสอบถามที่ฝ่ายรับนักศึกษา	สำานักทะเบียนและวัดผล	หมายเลขโทรศัพท์	0	2504	

7219

	 	1.2		หากตรวจสอบและไม่พบบัตรเนื่องจากการสูญหายระหว่างการจัดส่ง	 ให้นักศึกษายื่นคำาร้อง

ขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยัง	สำานักทะเบียนและวัดผล	

2.		นักศึกษาที่ยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยังมหาวิทยาลัยและยังไม่ได้รับบัตร		

ในการเข้าสอบให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว	จำานวน	2	รูป	ไปติดต่อขอทำาบัตร

เข้าสอบ	ณ	กองอำานวยการสอบของสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

หมายเหตุ	 1)	 กรณทีำาบตัรนกัศกึษาใหมเ่พราะบตัรประจำาตวันกัศกึษาหมดอาย	ุใหย้ืน่คำารอ้งภายใน	90	วนั	นบัจากบตัรประจำาตวันกัศกึษา

	 	 หมดอายุ

					 2)	 กรณีทำาบัตรนักศึกษาเนื่องจากเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ	-	ชื่อ	-	ชื่อสกุล	ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ	-	ชื่อ	-		

	 	 ชื่อสกุล	ตามแบบฟอร์ม	(มสธ.8)	โดยบรรจุในซองเดียวกันกับการยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
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การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำานักทะเบียนและวัดผลได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง		

เป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องรอ	

สอบไล่ประจำาภาคการศึกษา	 รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า	 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร	์

หรือ	Walk-in	Exam	มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่	2/2553	จนถึงภาคการศึกษาที่	1/2556	เปิดสอบ

มาแล้ว	14	ชุดวิชา

นักศึกษาที่เข้าสอบ	Walk-in	Exam	ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำาภาคประมาณ	1	เดือน	จะทราบผลการสอบ

ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ	นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ	Walk-in	Exam	จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำาภาคอีก	แต่หาก

นักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ	Walk-in	Exam	สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาได้ตามปกต	ิและหากยังสอบไล่ไม่ผ่าน

กส็ามารถลงทะเบยีนสอบซอ่มไดอ้กี	นบัวา่เปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่สำาหรบัการศกึษาในระบบทางไกล	นกัศกึษาสามารถตรวจสอบ

ชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่	http://www.stou.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ	Walk-in	Exam	 ในภาคการศึกษานั้นและผู้เรียนโครงการ	

สัมฤทธิบัตรรุ่นที่สอบพร้อมกับการสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ	แต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้	1	คาบ	

วิธีการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่	http://www.stou.ac.th		ข้อมูลการเรียนการสอน	

	ปริญญาตรี		การสอบ		สมัครสอบ	Walk-in	Exam	

ค่าธรรมเนียมสอบและวิธีการชำาระเงิน

ชุดวิชาละ300บาท	ชำาระเงินโดยตัดบัญชีKTBOnlineหรือชำาระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)	

ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคต้น			 	ประมาณกลางเดือนตุลาคม	ถึงกลางเดือนธันวาคม

ภาคปลาย		ประมาณกลางเดือนเมษายน	ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ

ภาคต้น   วันที่1-31ธันวาคม(เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ภาคปลาย  วันที่1-30มิถุนายน(เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

สอบวันละ2คาบ	คาบแรก	เวลา	09.00	-	12.00	น.	คาบที่สอง	เวลา	13.30	-	16.30	น.

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		6	-	7	ชั้นลอย	อาคารเฉลิมพระเกียรต	ิ	80	พรรษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	เพชรบุร	ีโปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ที่เป็นสถานที่

สอบเพิ่มเติม	ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที	่http://www.stou.ac.th
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การ สำาเร็จ การ ศึกษา และ การ ขอรับ ปริญญา บัตร

กิจกรรมก่อนสำาเร็จการศึกษา
การ	อบรม	เข้ม	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 เป็น	กิจกรรม	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	กับ	นักศึกษา	ตาม	ข้อ	

กำาหนด	ของ	หลักสูตร	การ	ศึกษา	กล่าว	คือ	 หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้กำาหนดให้มีชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาสุดท้ายและเข้ารับการอบรมตามจำานวนวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

โดยนักศึกษาจะต้องชำาระค่าอาหารและที่พักตามจำานวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ซึ่ง	ได้	กำาหนดการ	ประเมิน	

ผล	การ	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ไว้	2	 ส่วน	คือ	 สอบ	ภาค	ทฤษฎี	ตาม	ตาราง	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	

	โดย	ส่วน	นี้	ได้	กำาหนด	คะแนน	การ	ประเมิน	ไว้	ร้อย	ละ	40	 และ	เข้า	รับการ	อบรม	เข้ม	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ		

จำานวน4คืน5วัน	ตาม	ช่วง	เวลา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ให้	นักศึกษา	ส่วน	นี้	ได้กำาหนด	คะแนน	ใน	การ	ประเมิน	ไว้	

ร้อย	ละ	60	และ	จะ	นำา	คะแนน	ทั้ง	สอง	ส่วน	มา	รวม	กัน	เพื่อ	ตัดสิน	ผล	คะแนน	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

การสำาเร็จการศึกษา
นักศึกษา	จะ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	หรือ	ประกาศนียบัตร	เมื่อ

1.		สอบ	ได้	จำานวน	ชุด	วิชา	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลักสูตร	 และ	ข้อ	กำา	หนด	อื่นๆ	 ของ	สาขา	วิชา	 คือ	 ปริญญา	ตร	ี

ศึกษา	ไม	่น้อย	กว่า	12	-	24	ชุด	วิชา	และ	ประกาศนียบัตร	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า	5	-	6	ชุด	วิชา

2.		ม	ีระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ครบ	ตาม	ระเบียบ	และ	ข้อ	บังคับ	ของ	มหาวิทยาลัย

3.		ไม่มี	ความ	ประพฤต	ิเสื่อม	เสีย

4.		ไม่มี	ภาระ	หนี้	สิน	ต่อม	หา	วิทยาลัย

นักศึกษา	ที่	จะ	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	จะ	ต้อง	มี	คุณสมบัต	ิดังนี้

(1)		เกียรตินิยม	อันดับ	หนึ่ง

	 		1.1	สอบ	ได้	ชุด	วิชา	ครบ	ตาม	หลักสูตร	ภายใน	กำาหนด	เวลา	ใน	หลักสูตร	การ	ศึกษา	นั้นๆ

	 		1.2		ไม่	เคย	สอบ	ได้	คะแนน	ลำาดับ	ชั้น	U	ใน	ชุด	วิชา	ใด	ตลอด	หลักสูตร

	 		1.3		ไม่	เคย	เรียน	ซ้ำา	ชุด	วิชา	ใด	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน

	 		1.4	มี	ชุด	วิชา	สะสม	ของ	ลำาดับ	ชั้น	H	เป็น	จำานวน	ตั้งแต	่สาม	ใน	สี่	ขึ้น	ไป	ของ	ชุด	วิชา	ทั้งหมด	

(2)		เกียรตินิยม	อันดับ	สอง	นักศึกษา	ที	่มี	สิทธิ	ได้	รับ	จะ	ต้อง	ม	ีคุณสมบัต	ิตาม	ข้อ	1.1	-	1.3	อีก	ทั้ง	เป็น	ผู้	ที่	

มี	ชุด	วิชา	สะสม	ของ	ลำาดับ	ขั้น	H	เป็น	จำานวน	ไม่	น้อย	กว่า	ครึ่ง	หนึ่ง	ของ	ชุด	วิชา	สะสม	ทั้งหมด

(3)		ใน	การ	ประชุม	สภา	มหาวิทยาลัย	ครั้ง	ที่	10/2547	 เมื่อ	วัน	ที่	10	 พฤศจิกายน	2547	 กำาหนดการ	

ให	้ปริญญา	เกียรตินิยม	ใน	ข้อ	64	(1)	(ก)	แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	การ	ศึกษา	

	ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2547	ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้
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“	สอบ	ได้	ชุด	วิชา	ครบ	ตาม	หลักสูตร	 ภายใน	กำาหนด	เวลา	ใน	หลักสูตร	การ	ศึกษา	นั้นๆ	”	 หมาย	ถึง	 	สอบ	ได้		

ชุด	วิชา	ครบ	ตาม	โครงสร้าง	หลักสูตร	และ	ภายใน	ระยะ	เวลา	ของ	หลักสูตร	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	 สำาหรับ	กรณี	ที่	สาขา	วิชา		

กำาหนด	ให	้นักศึกษา	เรียน	ชุด	วิชา	เพิ่ม	ขึ้น	 เพราะ	ผู้	สมัคร	เรียน	ใช้	วุฒิ	การ	ศึกษา	ไม่	ตรง	ตาม	คุณสมบัต	ิที่	กำาหนด	 จึง	

ไม่มี	สิทธิ์	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	ตาม	ข้อ	บัง	คับฯ	ดัง	กล่าว	เนื่องจาก	ใช้	เวลา	ศึกษา	เกิน	กว่า	ระยะ	เวลา	ที่	กำาหนด	

ใน	หลักสูตร

(4)		นกัศกึษา	ที่	ได	้รบั	เทยีบ	ผล	การ	ศกึษา	และ	เทยีบ	ประสบการณ	์หรอื	โอน	ชดุ	วชิา	ไมม่	ีสทิธิ์	ได	้รบั	ปรญิญา	

เกียรตินิยม

(5)		บัณฑิต	ที่	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	อันดับ	หนึ่ง	 จะ	ได้	รับ	เหรียญ	ทอง	เกียรตินิยม	 และ	บัณฑิต	ที่	ได้	

รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	อันดับ	สอง	จะ	ได้	รับ	เหรียญ	เงิน	เกียรตินิยม

	 	บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา

หรือแขนงวิชาใดในปีการศึกษาใด จะได้รับเข็มทองคำาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชา

หรือแขนงวิชานั้น	

การขอสำาเร็จการศึกษา 
นักศึกษา	ที่	คาด	ว่า	จะ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	 มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	เอกสาร	ขอ	สำาเร็จ		

การ	ศึกษา	ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	ใบ	คำาร้อง	ขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	(มสธ.10)	คำา	ชี้แจง	แบบ	กรอก	ชื่อ	-	ที่	อยู่	และ	บัตร	ส	ี

เหลอืง	เพือ่	จดั	ทำา	ทำาเนยีบ	บณัฑติ	ให	้นกัศกึษา	เมือ่นกัศกึษาได้รบัใบแจง้ผลการสอบชดุวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายว่าสอบผ่านทุกชุดวิชาแล้ว	นักศึกษา	ต้อง	ดำาเนิน	การ	ดังนี้

1)	กรอก	ข้อมูล	ลง	ใน	ใบ	คำาร้อง	ขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	(มสธ.10)

2)	กรอก	เฉพาะ	ชื่อ	-	 ที่	อยู่	 ที่	นักศึกษา	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย	 และ	เลข	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	ลง	ใน		

สติ	ก	เกอร์	จำานวน	6	แผ่น

3)	เตรียม	ภาพถ่าย	ขาว	ดำา	หรือ	ภาพ	ส	ี(สวม	ครุย)	ขนาด	1	นิ้ว	 จำานวน	7	รูป	ถ่าย	ไม่	เกิน	6	 เดือน		

หน้า	ตรง	ไม่	สวม	หมวก	และ	ไม่	สวม	แว่นตา	ดำา	เขียน	ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	เลข	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	ที่	หลัง	รูป	ถ่าย	ทุก	รูป

4)	สำาหรับ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ให้	กรอก	ราย	ละเอียด	ใน	บัตร	สี	เหลือง	และ	นำา	รูป	ถ่าย	ขนาด	1	นิ้ว	

จำานวน	1	รูป	เย็บ	ติด	กับ	บัตร	สี	เหลือง	เพื่อ	นำา	ไป	จัด	ทำา	ทำาเนียบ	บัณฑิต	ต่อ	ไป

5)	ส่ง	เอกสาร	ใน	ข้อ	1	ถึง	4	ไป	ยัง	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	เพื่อ	ใช้	เป็น	หลัก	ฐาน	ใน	การ	จัด	ทำา	หนังสือ	

รับรอง	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	และ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา
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การออกหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา
ภาย	หลงั	เสรจ็	สิน้	การ	สอบ	ใน	แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา	สำานกั	ทะเบยีน	และ	วดัผล	จะ	ใช	้เวลา	ประมาณ		35	-	45	วนั	

ใน	การ	ประกาศ	ผล	การ	สอบ	ใน	ทุก	สาขา	วิชา	 หลัง	จาก	นั้น	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	จะ	เริ่ม	ดำาเนิน	การ	ตรวจ	สอบ	

	ราย	ชื่อ	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ซึ่ง	ใช้	เวลา	ประมาณ	2	-	3	เดือน	และ	นำา	เสนอ	สภา	มหาวิทยาลัย	เพื่อ	อนุมัต	ิการ	สำาเร็จ		

การ	ศึกษา	 ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำาเร็จการศึกษาแล้ว	 สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	จะ	ดำาเนิน	

การจัดส่งหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา (มสธ.14) พร้อมใบคำาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16)

ให้นักศึกษา	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	ขึ้น	ทะเบียน	บัณฑิต	เพื่อ	จะ	มี	สิทธิ์	ขอรับ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	(มสธ.15)	

ฉบับภาษา	ไทย	(ฉบับ	แรก)	และ	เข้า	รับ	พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	ต่อ	ไป

การขอหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว(มสธ.13)
1.การดำาเนินการทางไปรษณีย	์

	 	1.1		กรอก	คำารอ้ง	ขอ	เอกสาร	สำาคญั	ทางการ	ศกึษา	(มสธ.30/1)	ใน	หนา้	109	ให	้ครบ	ถว้น	และ	ชดัเจน		

	 					ด้วย	ตัว	บรรจง

	 	1.2		สง่	ใบ	แจง้	ผล	การ	สอบ	ของ	ภาค	การ	ศกึษา	สดุทา้ย	ฉบบัจรงิ	(ควร	ถา่ย	สำาเนา	เกบ็	ไว	้เปน็	หลกั	ฐาน	ดว้ย)

	 	1.3		ส่ง	หลัก	ฐาน	การ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	ฉบับ	ละ	50	บาท	ที่	ชำาระ	ด้วย	บริการ	Pay	at	Post

	 	1.4		ส่ง	ใบ	คำาร้อง	ขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	(มสธ.10)	ใน	หน้า	106

	 	1.5		รูป	ถ่าย	ชุด	ครุย	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ขนาด	1	นิ้ว	จำานวน	1	รูป	สำาหรับ	ระดับ	ประกาศนียบัตร	ให้		

	 					สวมชุด	แต่ง	กาย	สุภาพ

	 	1.6		ส่ง	เอกสาร	ใน	ข้อ	1.1	-	1.5	มายัง

สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

ตู้	ปณ.	333	ปท.หลักสี่		 	 	

	กรุงเทพฯ	10210

2.ติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

	 	2.1		ติดต่อ	เจ้า	หน้าที่	ศูนย์	ข้อมูล	ทะเบียน	และ	บริการ	นักศึกษา	เพื่อ	ขอ	ใบรับ	รอง/ใบ	รายงาน	ผล	การ		

	 					ศึกษา	กรอก	ด้วย	ตัว	บรรจง	ให้	ชัดเจน	และ	ครบ	ถ้วน

	 	2.2		สง่	คำารอ้ง	พรอ้ม	ใบ	แจง้	ผล	การ	สอบ	ของ	ภาค	การ	ศกึษา	สดุทา้ย	ฉบบัจรงิ	และ	รปู	ถา่ย	ชดุ	ครยุ	ระดบั

		 					ปริญญา	ตรี	ขนาด	1	นิ้ว	จำานวน	1	รูป	สำาหรับ	ระดับ	ประกาศนียบัตร	ให้	สวม	ชุด	แต่ง	กาย	สุภาพ

	 	2.3		ชำาระ	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	ฉบับ	ละ	50	บาท
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	 	2.4		นักศึกษา	สามารถ	ติดต่อ	ขอรับ	หนังสือ	รับรอง	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ฉบับ	ชั่วคราว	(มสธ.13)	ได้		

	 					ภายใน	15	วัน	หลัง	วัน	ที่	ยื่น	คำาร้อง

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบรับ	รอง	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	(มสธ.14)	 และใบ		คำาร้อง	ขอ	ขึ้น	ทะเบียน	บัณฑิต	

(มสธ.16)	โดยให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัณฑิต	ต้อง	ดำาเนิน	การ	ดังนี้

1)	กรอก	ราย	ละเอยีด	ตา่งๆ	ใน	แบบ	ฟอรม์	(มสธ.16)	โดย	ชำาระ	เงนิ	ดว้ย	บรกิาร	Pay	at	Post	ณ	ทีท่ำาการ	

ไปรษณีย์	จำานวน	800	บาท

2)	นกัศกึษา	ที	่ขึน้	ทะเบยีน	บณัฑติ	เรยีบรอ้ย	แลว้	สำานกั	ทะเบยีน	และ	วดัผล	จะ	จดั	สง่	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศกึษา	

(Transcript)	ให้ทาง	ไปรษณีย	์โดยจะแจ้งกำาหนดการรับ	พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	ให้ทราบต่อ	ไป

การออกใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
เมือ่	นกัศกึษา	ขึน้	ทะเบยีน	บณัฑติ	เรยีบรอ้ย	แลว้	สำานกั	ทะเบยีน	และ	วดัผล	จะ	ดำาเนนิ	การ	จดั	ทำา	ใบ	รายงาน	

ผล	การ	ศึกษา	(มสธ.15)	ฉบับ	ภาษา	ไทย	เป็น	ฉบับ	แรก	ตาม	ลำาดับ	ของ	นักศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ต่างๆ	แล้ว	จัด	ส่ง	

ให้	ทาง	ไปรษณีย์	โดย	ไม่	ต้อง	เสีย	ค่า	ธรรม	เนียม	ใดๆ	ทั้ง	สิ้น

กรณ	ีนกัศกึษา	ตอ้งการ	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศกึษา	(มสธ.15)	ฉบบัแรกเปน็การเรง่ดว่น	สามารถ	ตดิตอ่	

ทาง	ไปรษณีย์	หรือ	ติดต่อ	ด้วย	ตนเอง	ที	่มหาวิทยาลัย	โดย	ดำาเนิน	การ	ดังนี้

กรณ	ีติดต่อ	ทาง	ไปรษณีย์
1)	เขียน	เป็น	จดหมาย	โดย	ระบ	ุราย	ละเอียด	ต่างๆ	ดังนี้

	 	-		ชื่อ	-	ชื่อ	สกุล	เลข	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	ชื่อ	สาขา	วิชา	วิชา	เอก

	 	-		วัน	เดือน	ปี	ที	่สำาเร็จ	การ	ศึกษา

	 	-		ภาค	การ	ศึกษา	ที	่สำาเร็จ	การ	ศึกษา

2)	กรอก	ราย	ละเอียด	ต่างๆ	 ใน	แบบ	ฟอร์ม	(มสธ.16)	 พร้อม	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขึ้น	ทะเบียน	บัณฑิต	

จำานวน	800	บาท	(กรณี	ที	่ยงั	ไม	่ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	การ	ขึน้	ทะเบยีน	บณัฑติ)	โดย	ชำาระ	เงนิ	ดว้ย	บรกิาร	Pay	at	Post		

ณ	ที่ทำาการ	ไปรษณีย์

3)	ส่ง	ใบ	คำาร้อง	ขอ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	(มสธ.30/2)	 หรือ	 จดหมาย	ตาม	ข้อ	1	 และ	ข้อ	2		

ไปยัง	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล

กรณ	ีติดต่อ	ด้วย	ตนเอง
1)	ยื่น	คำาร้อง	โดย	กรอก	ข้อความ	ใน	แบบ	การ	ขอ	ใบรับ	รอง/ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	ที่	มหาวิทยาลัย

2)	นำา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	 มา	เป็น	หลัก	ฐาน	ใน	การ	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษาเร่งด่วน	

(มสธ.15)	

3)	กรอก	ราย	ละเอยีด	ตา่งๆ	ใน	แบบ	ฟอรม์	(มสธ.16)	พรอ้ม	ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	การ	ขึน้	ทะเบยีน	บณัฑติ	

จำานวน	800	บาท	ที่	มหาวิทยาลัย	(กรณี	ที่	ยัง	ไม่	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขึ้น	ทะเบียน	บัณฑิต)

4)	นักศึกษา	สามารถ	รับ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	เร่ง	ด่วน	(มสธ.15)	 ด้วย	ตนเอง	ได้	หลัง	จาก	วัน	ที่		

ยื่นคำาร้อง	เป็น	เวลา	15	วัน
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สำานักทะเบียนและวัดผลจะดำาเนินการจัดทำาใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ให้กับนักศึกษาที่

ดำาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

กรณี	นักศึกษา	ต้องการ	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	(มสธ.15)	ฉบับที่2	สามารถ	ติดต่อ	ทาง	ไปรษณีย	์

หรือ	ติดต่อ	ด้วย	ตนเอง	ที่	มหาวิทยาลัย	 โดย	ใช้	รูป	ถ่าย	(สวม	ครุย	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 และ	แต่ง	กาย	สุภาพ	สำาหรับ		

ระดับ	ประกาศนียบัตร)	ขนาด	1	นิ้ว	จำานวน	2	รูป	และ	ค่า	ธรรมเนียม	ฉบับ	ละ	50	บาท	โดย	ชำาระ	เงิน	ด้วย	บริการ	

Pay	at	Post	ณ	ที่ทำาการ	ไปรษณีย์

การขอรับปริญญาบัตร
1)	มหาวทิยาลยั	จะ	จดั	ให	้ม	ีพธิ	ีพระราชทาน	ปรญิญา	บตัร	ป	ีการ	ศกึษา	ละ	1	ครัง้	ประมาณ	เดอืน	มกราคม	

ของ	ทกุ	ป	ีซึง่	สำานกั	บรกิาร	การ	ศกึษา	จะแจง้	ราย	ละเอยีด	ให	้นกัศกึษา	ทราบ	เปน็	ราย	บคุคล	หากภายในเดอืนธนัวาคม

นกัศกึษายงัไม่ได้รบัแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรควรตดิตอ่มายงัสำานกับรกิาร

การศึกษาโดยด่วน

2)	หาก	นักศึกษา	ไม่	ได้	เข้า	รับ	พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	ตาม	กำาหนด	เวลา	 มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง		

ปรญิญา	บตัร	ให้	นกัศกึษา	ตาม	ที	่อยู่	ที	่แจง้	ไว	้หลงัจากพธิีพระราชทานปรญิญาบตัรเสรจ็สิน้แลว้ประมาณ45วนั

หากยังไม่ได้รับขอให้ติดต่อทวงถามมายังสำานักทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 2 เดือนนับจาก

วนัรบัพระราชทานปรญิญาบตัร	เพือ่	สำานกั	ทะเบยีน	และ	วดัผล	จะ	ได	้ตรวจ	สอบ	และ	ไตส่วน	ไปรษณยีภณัฑ	์สญูหาย	

กับ	ไปรษณีย์	ภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากส่งปริญญาบัตรให้นักศึกษา

นักศึกษา	สามารถ	ดาวน์โหลด	แบบ	ฟอร์ม	และ	ใบ	คำาร้อง	ประเภท	ต่างๆ	ได้ที่
เว็บไซต	์http://www.stou.ac.th
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กิจกรรม นักศึกษา
ชมรมนักศึกษามสธ.

ระบบ	การ	ศกึษาทางไกล	ของ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	กำาหนด	ให	้นกัศกึษา	ศกึษา	ดว้ย	ตนเอง	จาก		

สื่อ	ต่างๆ	 ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	เป็น	หลัก	 นักศึกษา	จึง	ต่าง	คน	ต่าง	เรียน	อยู่	ที่	บ้าน	เป็น	ส่วน	ใหญ่	 โอกาส	ที่	จะ	รู้จัก		

สนิท	สนม	กับเพื่อน	ใน	ท้อง	ถิ่น	ที	่เรียน	ร่วม	สาขา	วิชา	เดียวกัน	จึง	มี	น้อย	หรือ	เมื่อ	มี	ปัญหา	วิชาการ	ต้องการ	จะไต่ถาม	

จาก	อาจารย์	ผู้	สอน	แม้	จะ	ติดต่อ	ได้	ทาง	ไปรษณีย์	ทาง	โทรศัพท์	และ	จาก	การ	เข้า	รับ	การ	สอน	เสริม	แต่	ก	็มี	ข้อ	จำากัด		

อยู	่บ้าง		มหาวทิยาลัย	สโุขทัยธร	รมาธ	ิราช	จึง	เห็น	วา่	นักศึกษา	ใน	แตล่ะ	ท้อง	ถิ่น	น่า	จะ	สามารถรวม	ตวั	กัน	ทำา	กิจกรรม	

เพื่อ	จะ	ได้	มีโอกาส	รู้จัก	สนิท	สนม	กัน	 เพื่อ	ช่วย	เหลือ	กัน	ทาง	ด้าน	วิชาการ	และ	ด้าน	อื่นๆ	 อัน	จะ	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	

นักศึกษา	ต่อ	ไป	 มหาวิทยาลัย	จึง	ได้	ส่ง	เสริม	ให้	มี	การ	จัด	ตั้ง	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ขึ้น	

จังหวัด	ละ	1	ชมรม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
	 	1.1		เผย	แพร่	ประชาสมัพนัธ์	ขอ้มลู	ขา่วสาร	กจิกรรม	และ	เกยีรตคิณุ	ของ	มหาวทิยาลยั	แก่	นักศกึษา

	 	1.2		เป็น	ศูนย์กลาง	ใน	การ	พบปะ	แลก	เปลี่ยน	ความ	รู้	 ความ	คิด	เห็น	ด้าน	วิชาการ	และ	อาชีพ	ระหว่าง	

นักศึกษา	กับ	นักศึกษา	หรือ	นักศึกษา	กับ	คณาจารย์	ของ	มหาวิทยาลัย

	 	1.3		สง่	เสรมิ	ความ	สมัพนัธ	์อนั	ด	ีระหวา่ง	มหาวทิยาลยั	กบั	นกัศกึษา	และ	ระหวา่ง	นกัศกึษา	กบั	นกัศกึษา

	 	1.4		ให้	บริการ	ให้	ความ	ร่วม	มือ	ด้าน	วิชาการ	วิชาชีพ	ที่	เป็น	ประโยชน	์แก่	นักศึกษา	และ	ชุมชน

2.รูปแบบโครงสร้างของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา

การ	จัด	ตั้ง	องค์กร	นักศึกษา	ใน	รูป	ของ	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จังหวัด	ต่างๆ		

ใน	แต่ละ	ชมรม	นักศึกษา	จะ	มี	คณะ	กรรมการ	ชมรม	ที่	ได้	มา	จาก	การ	เลือก	ตั้ง	โดย	สมาชิก	ที่	เข้า	ประชุม	ใหญ่	สามัญ		

ประจำา	ป	ีเพือ่	เลอืก	ตัง้	คณะ	กรรมการ	ของ	ชมรม	ซึง่	จะ	ดำารง	ตำาแหนง่	วาระ	หนึง่	หรอื	สอง	ป	ีตาม	ระเบยีบ	การ	ดำาเนนิ	งาน	

	ของ	แต่ละ	ชมรม
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3.ประเภทของกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
	 		3.1กิจกรรมทางวิชาการ	

	 						เป็น	กิจกรรม	ที	่จัด	ขึ้น	เพื่อ	ช่วย	เหลือ	เกื้อกูล	ด้าน	วิชาการ	แก่	สมาชิก	เช่น	กิจกรรม	เรียน	อย่างไร	

	จึง	ประสบ	ผล	สำาเร็จ	เพื่อน	ช่วย	เพื่อน	เรียน	และ	การเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	ก่อน	สอบ

	 		3.2กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร

	 						เป็น	ศูนย์กลาง	ประชาสัมพันธ์	ของ	นักศึกษา	 เช่น	 กิจกรรม	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	จัด	ทำา	เอกสาร	

ข่าวสาร	การ	จัด	ทำา	ห้อง	สมุด	ย่อยๆ	ของ	ชมรม	หรือ	มุม	สำาหรับ	สมาชิก	เพื่อ	สอบถาม	ข้อมูล

	 		3.3กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรม	เช่น

	 						3.3.1		กิจกรรม	รับ	ขวัญ	เพื่อน	ใหม่	กีฬา	ส	ีชมรม

	 						3.3.2		กิจกรรม	ระหว่าง	สมาชิก	ต่าง	ชมรม

	 						3.3.3		กิจกรรม	คลาย	เครียด	หลัง	สอบ

	 						3.3.4		กิจกรรม	เพื่อน	ช่วย	เพื่อน	พี่	ช่วย	น้อง	เป็นต้น

	 		3.4กจิกรรมสง่เสรมิความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสมาชกิกบัมหาวทิยาลยัและกจิกรรมเพือ่เผยแพร่

ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เช่น

	 						3.4.1		กิจกรรม	วัน	ปฐมนิเทศ	นักศึกษา	ใหม่

	 						3.4.2		กิจกรรม	ราตรี	-	เขียว	ทอง

	 						3.4.3		การ	เยี่ยม	ชม	มหาวิทยาลัย

	 						3.4.4		กิจกรรม	ใน	วัน	สำาคัญ	ต่างๆ	เป็นต้น
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4.การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษา
	 		4.1	สมัคร	ด้วย	ตนเอง	ใน	วัน	ปฐมนิเทศ	นักศึกษา	ใหม่	ที่	ชมรม	นักศึกษา	ประจำา	จังหวัด	หรือ

	 		4.2	สมัคร	ทาง	ไปรษณีย	์ถึง	ชมรม	นักศึกษา	หรือ

	 		4.3	ติดต่อ	งาน	กิจกรรม	นักศึกษา	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	 สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	 มสธ.	 โทรศัพท์		

0	2504	7697

5.ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
	 		5.1	มี	โอกาส	เรียน	สำาเร็จ	ตาม	จุด	มุ่ง	หมาย

					5.2	ได้	พบ	กับ	เพื่อน	นักศึกษา		และ	คณาจารย์	ของ	มหาวิทยาลัย

				5.3	ได้	รับคำา	ปรึกษา		แนะนำา	และ	การ	แก้ไข	ปัญหา	ด้าน	การ	เรียน

				5.4	ได้	ฝึก	การ	ทำางาน	ร่วม	กับ	ผู้	อื่น	ได	้อย่าง	มี	ความ	สุข

				5.5	ได้	ฝึก	ความ	เป็น	ผู้นำา	และ	ผู้	ตาม	ที่	ดี

นักศึกษา	ที่	สนใจ	จะ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ชมรม	นักศึกษา	 มสธ.	 สามารถ	ติดต่อ	สมัคร	ได้	ใน	วัน	ปฐมนิเทศ	

นักศึกษา	ใหม	่(ภาค	ต้น)	หรือ	ติดต่อ	กับ	ประธาน	ชมรม	นักศึกษา	มสธ.	แต่ละ	จังหวัด	ตาม	ที่	อยู่	และ	เบอร์	โทรศัพท์		

ใน	http://www.stou.ac.th		สำานกับรกิารการศกึษา		ฝา่ยกจิการ	นกัศกึษา		กจิกรรมชมรม	นกัศกึษา	

หรือ	ติดต่อ	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	โทรศัพท์	0	2504	7638	-	9
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การศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษา	ซึ่ง	มี	ความ	ประสงค์	จะ	เรียน	วิชา	ทหาร	ระหว่าง	ศึกษา	ใน	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธร	รมาธิ	ราช	ต่อ		

จน	จบ	หลักสูตร	ชั้น	ปี	ที	่3	ถึง	5	ของ	กรม	การ	รักษา	ดิน	แดน	สามารถ	สมัคร	เรียน	ได้	ดัง	ม	ีราย	ละเอียด	ต่อ	ไป	นี้

1.		คุณสมบัติ	ผู้	สมัคร	วิชา	ทหาร
	 	1.1		สำาเร็จ	การ	ศึกษา	วิชา	ทหาร	ไม่	น้อย	กว่า	ชั้น	ปี	ที่	2

	 	1.2		ไม่	เคย	หยุด	พัก	การ	ศึกษา	วิชา	ทหาร	มา	แล้ว	เกิน	2	ปี	(นับ	ถึง	วัน	สมัคร)

	 	1.3		มีอายุ	ไม่	เกิน	26	ปีบ	ร	ิบูรณ์	(นับ	ถึง	วัน	สมัคร)

	 	1.4		ไม่	เป็น	ทหาร	ประจำา	การ	หรือ	ทหาร	กอง	ประจำา	การ	หรือ	ถูก	กำาหนด	ตัว	เข้า	กอง	ประจำา	การ	แล้ว

	 	1.5		มี	ภูมิลำาเนา	อยู่	จังหวัด	ใด	ก็ได้	 แต่	ต้อง	ไป	รายงาน	ตัว	เข้า	รับ	การ	ฝึก	 ณ	 ศูนย์	ฝึก	กำาลัง	สำารอง		

กรม	การ	รักษา	ดิน	แดน	ถนน	วิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร	ก่อน	จึง	ขอ	โอน	ย้าย	ไป	เรียน	ณ	ศูนย	์ฝึก	ใน	จังหวัด		

ที	่ท่าน	มี	ภูมิลำาเนา	อยู่

2.	ระยะ	เวลา	การ	รับ	สมัครระหว่างวันที	่15	มกราคม	-	31	พฤษภาคม	ของ	ทุก	ปี
3.	การ	สมัคร
	 	ขอรับ	เอกสาร	สมัคร	เรียน	วิชา	ทหาร	ทาง	โทรศัพท์	หรือ	ทาง	ไปรษณีย์	หรือ	สมัคร	เรียน	ด้วย	ตนเอง	ที่

	 	-	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ตำาบล	บาง	พูด	
อำาเภอ	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุร	ี11120	โทรศัพท์	0	2504	7638	-	9,	0	2504	7697

	 	-		สำาหรบั	ผู	้ที	่อยู่	ใน	สว่น	ภมูภิาค	สามารถ	ตดิตอ่	ขอ	ใบ	สมคัร	เรยีน	วชิา	ทหาร	ไดท้ี	่ศนูย	์วทิย	พฒันา	มสธ.	
10	จงัหวดั	ไดแ้ก	่นครสวรรค	์ลำาปาง	สโุขทยั	อดุรธาน	ีอบุลราชธาน	ีจนัทบรุ	ีนครนายก	เพชรบรุ	ีนครศรธีรรมราช	

และ	ยะลา
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กีฬามหาวิทยาลัย
นักศึกษา	ซึ่ง	มี	ความ	ประสงค์	จะ	สมัคร	เข้า	รับ	การ	คัด	เลือก	เป็น	นักกีฬา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมา-	

ธ	ิราช	เพื่อ	เป็น	ตัวแทน	ไป	แข่งขัน	ใน	กิจกรรม	กีฬา	มหาวิทยาลัย	ม	ีราย	ละเอียด	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1.		คุณสมบัต	ิของ	ผู้	สมัคร	
	 	1.1		มีอายุ	ไม่	เกิน	28	ปี	โดย	ให้	นับ	ถึง	วัน	ที่	1	มกราคม	ของ	ปี	ที่	สมัคร	เข้า	แข่งขัน

	 	1.2		เปน็	นกัศกึษา	ตาม	หลกัสตูร	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีและ	ไม	่เคย	จบ	การ	ศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีมา	กอ่น

	 					1.2.1	 กรณี	เป็น	นักศึกษา	ใหม่	แรก	เข้า	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1	ไม่	น้อย	กว่า	

2	ชุด	วิชา

	 					1.2.2	 กรณี	เป็น	นักศึกษา	เก่า	ต้อง	สอบ	ผ่าน	ไม่	น้อย	กว่า	3	ชุด	วิชา	และ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปัจจุบัน	อย่าง	น้อย	2	ชุด	วิชา

2.		ระยะ	เวลา	รับ	สมัคร
	 	ตั้งแต่	1	มกราคม	-	15	กรกฎาคม	ของ	ทุก	ปี

3.		การ	ขอรับ	ใบ	สมัคร	และ	การ	สมัคร	เป็น	นักกีฬา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช
	 	ขอรับ	ใบ	สมัคร	และ	ส่ง	ใบ	สมัคร	มา	ที่	ฝ่าย	กิจกรรม	นักศึกษา	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ตำาบล	บาง	พูด	อำาเภอ	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	11120	โดย	ขอรับ	ใบ	สมัคร	ได้	จาก

	 	3.1		กรอก	แบบ	ขอรับ	ใบ	สมัคร	ใน	ระเบียบ	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	และ	ลง	ทะเบียน	เรียน	(ด้าน	ล่าง)	

และ	ส่ง	ที่	ฝ่าย	กิจกรรม	นักศึกษา	ตาม	ที่	อยู่	ข้าง	ต้น	หรือ	โทรศัพท์	0	2504	7638	-	9,	0	2504	7697

	 	3.2		ศูนย์	วิทย	พัฒนา	มสธ.	ทั้ง	10	แห่ง

	 	3.3		สำาเนา	จาก	เว็บไซต์	ที่	http://www.stou.ac.th	โดย	คลิก	ไป	ที่	สำานัก/หน่วย	งาน	สำานัก	บริการ

การ	ศึกษาฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา

4.	 การ	ประกาศ	ราย	ชื่อ	 ประกาศ	ราย	ชื่อ	ผู้	ที่	ผ่าน	การ	พิจารณา	คุณสมบัติ	และ	มี	สิทธิ์	เข้า	ร่วม

การคัด	เลือก	ตัว	เป็น	ตัวแทน	มหาวิทยาลัย	 รวม	ถึง	การ	เคลื่อนไหว	ต่างๆ	 ของ	กีฬา	มหาวิทยาลัย	ทาง	หน้า	เว็บไซต์	

ข้าง	ต้น

✂

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.......................	

จงัหวดั.................................รหสั	ไปรษณยี.์..........................โทรศพัท.์...............................

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

	 	 															(...........................................................)



การ	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย
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การติดต่อกับมหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลยั	ได	้เปดิ	ชอ่งทาง	การ	ตดิตอ่	สือ่สาร	ระหวา่ง	นกัศกึษา	กบั	มหาวทิยาลยั	เพือ่	ให	้นกัศกึษา	สามารถ		

ขอ	คำา	ปรึกษา	เกี่ยว	กับ	กิจกรรม	การ	ศึกษา	ต่างๆ	 ไว้	หลาก	หลาย	รูป	แบบ	 เช่น	 โทรศัพท์	 จดหมาย	e-mail		

กระดาน	สนทนา	ใน	Internet	และ	การ	ติดต่อ	ด้วย	ตนเอง	โดย	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

1.โทรศัพท์
นักศกึษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	ตอ้งการ	ขอ้มูล	ขา่วสาร	ทั่วไป	ของ	มหาวทิยาลยั	สามารถ	สอบถามได้ที	่ศูนย์

สารสนเทศโทร.029829700,025047788

นกัศกึษา	ที	่ม	ีขอ้	สงสยั	เกีย่ว	กบั	การลงทะเบยีนเรยีน	การเพิม่	-	ถอนชดุวชิา	การลาพกัการศกึษา	การสอบ	

การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา	 การสำาเร็จการศึกษา	 ขอ	ให้	ติดต่อ	ที่	ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

สำานักทะเบียนและวัดผลโทร.025047231-6

สำาหรบั	ขอ้มลู	ขา่วสาร	เกีย่ว	กบั	สถาน	ที	่สอบ	ผล	การ	สอบ	และ	ขัน้	ตอน	วธิ	ีการ	ดำาเนนิ	กจิกรรม	การ	ศกึษา		

ต่างๆ	นักศึกษา	สามารถ	ใช้	บริการ	โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงโทร.025047799

นักศึกษา	ที่	อยู่	ใน	ส่วน	ภูมิภาค	สามารถ	ติดต่อ	ขอ	คำา	ปรึกษา	ใน	ปัญหา	ต่างๆ	 จาก	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	 มสธ.		

ทั้ง	10	 แห่ง	ทั่ว	ประเทศ	(ดู	ราย	ละเอียด	หมายเลข	โทรศัพท์	 และ	พื้นที่	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	แต่	ละ	ศูนย์ฯ	 ได้ที่	หน้า		

18	-	19)

 เพื่อให้เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็วโปรดปฏิบัติดังนี้

  1.ติดต่อสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

  2.แจ้งชื่อ-ชื่อสกุล

  3.แจ้งเลขประจำาตัวนักศึกษา

  4.ปัญหาที่ต้องการจะสอบถามต้องชัดเจน

(ด	ูราย	ละเอยีด	เพิม่	เตมิ	เกีย่ว	กบั	หนว่ย	งาน	และ	เรือ่ง	ที	่ตดิตอ่/เบอร	์โทรศพัท/์โทรสาร	และ		e-mail	address	

ได้ที่	หน้า	120	-	122)

2.จดหมาย
การ	ติดต่อ	ขอ	ใช้	บริการ	ทาง	ไปรษณีย์	ถือ	เป็นการ	ติดต่อ	ที่	เสีย	ค่า	ใช้	จ่าย	น้อย	 	เหมาะ		กับ	ปัญหา	ที่	

	ไม่	เร่ง	ด่วน		การ	เขียน	จดหมาย	นักศึกษา	ควร	ระบ	ุเลข	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	และ	ประเด็น	ปัญหา	ให้	ชัดเจน	โดย	จ่า	หน้า	

	ซอง	ระบุ	ชื่อ	หน่วย	งาน	ที	่ต้องการ	ติดต่อ	ดังนี้
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สำานัก	/สาขาวิชา/สถาบัน/ศูนย์
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ตำาบล	บาง	พูด	อำาเภอ	ปากเกร็ด	

	 	 	 จังหวัด	นนทบุรี	11120

ติด

แสตมป์

ถา้	ตอ้งการ	ตดิตอ่	เรือ่ง	การ	ลง	ทะเบยีนเรยีน	การ	เพิม่	-	ถอน	ชดุ	วชิา	การลา	พกั	การ	ศกึษา	การ	ลง	ทะเบยีน		

สอบ	ซ่อม	ตลอด	จน	สอบถาม	ปัญหา	ต่างๆ	เกี่ยว	กับ	งาน	ทะเบียน	ให้	จ่า	หน้า	ซอง	ดังนี้

สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ตู้	ปณ.333	ปทจ.	หลักสี่	 	

	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10210

ติด

แสตมป์

3.e-mail
e-mail	ถือ	เป็นการ	ติดต่อ	ที่	ทัน	สมัย	ซึ่ง	ขณะ	นี้	หน่วย	งาน	ที่	ม	ีส่วน	เกี่ยวข้อง	กับ	นักศึกษา	โดยตรง	ได้	เพิ่ม	

ชอ่ง	ทางการ	ตดิตอ่	นี	้เพือ่	เปดิ	โอกาส	ให	้นกัศกึษา	สามารถ	ตดิตอ่	กบัมหาวทิยาลยั	ได	้หลาก	หลาย	ชอ่ง	ทาง	มาก	ยิง่	ขึน้	

(สามารถ	ดู	e-mail	address	ได	้จาก	หน้า	120	-	122)	หรือ	นักศึกษา	สามารถ	ติดต่อ	ทาง	หน้า	จอ	อิเล็กทรอนิกส	์

Website	ของ	มหาวทิยาลยั	http://www.stou.ac.th	ซึง่	นกัศกึษา	สามารถ	ที	่จะ	ขอ	คำา	ปรกึษา	ผา่น	กระดาน	สนทนา	

(Webboard)	ของ	หนว่ย	งาน	ตา่งๆ	ไดแ้ก	่สนทนา	ปรญิญา	โท	โดย	สำานกั	บณัฑติ	ศกึษา	บรกิาร	ตอบ	คำาถาม	นกัศกึษา	

โดย	คณะ	ทำางาน	บริหาร	สารสนเทศ	ใน	ระบบ	อินเทอร์เน็ต	และ	สนทนา	ทาง	วิชาการ	ของ	สาขา	วิชา	ต่างๆ	
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4.การติดต่อหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานเพือ่ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาแกน่กัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะตดิตอ่โดยตรงกบั

มหาวทิยาลยัในกจิกรรมตา่งๆ	ทีน่กัศกึษาตอ้งดำาเนนิการตัง้แตก่ารสมคัร	กจิกรรมระหวา่งการศกึษา	จนถงึการ

สำาเร็จการศึกษา	นักศึกษาสามารถขอรับบริการและขอคำาแนะนำาปรึกษาได้ที่

1)	ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	ณ	ที่ทำาการของมหาวิทยาลัย	จังหวัดนนทบุรี

2)	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ทั้ง	10	แห่ง	(ดูรายละเอียดหน้า	18	-	19)

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยได้ทางโทรศัพท์และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

การติดต่อขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail	address

(1)		ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
	 สำานักทะเบียนและวัดผล
	 -	คุณสมบัติการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

					-	การลงทะเบียนเรียน	

					-	การลงทะเบียนเพิ่ม	-	ถอนชุดวิชา

					-	การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา

					-	การรักษาสถานภาพนักศึกษา

					-	การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

					-	การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา

		 -	การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

					-	การขอใบคำาร้องผลการสำาเร็จการศึกษา	

	 	 การสำาเร็จการศึกษา	และอื่นๆ

โทร.	0	2504	7231	-	6

re.reoffice@stou.ac.th

(2)	 สาขาวิชาต่างๆ
	 -	การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน

	 -	วิธีการศึกษาชุดวิชา

	 -	การสอบชุดวิชา

	 -	การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ดูรายละเอียด	หน้า	121
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail	address

●	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โทร.		0	2504	8511	-	7
laoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร.		0	2504	8351	-	3
caoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร.		0	2504	8502	-	4
edoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โทร.	0	2504	8181	-	6
msoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร.	0	2504	8361	-	5
lwoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร.	0	2504	8031	-	3
hsoffice@stou.ac.th

●	สาขา	วิชา	พยาบาล	ศาสตร์ โทร.	0	2504	8036	-	7
nsoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โทร.	0	2504	8196	-	9
ecoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โทร.	0	2504	8041	-	2	
heoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชารัฐศาสตร์ โทร.	0	2504	8358	-	9
psoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โทร.	0	2504	8046	-	7
agoffice@stou.ac.th

●	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.	0	2504	8191	-	3
stoffice@stou.ac.th

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

โทร.		0	2504	7696
	 0	2504	7619
	 0	2504	7629
	 0	2504	7631-	7
co.esoffice@stou.ac.th

(4)	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	สำานักบริการการศึกษา
	 -		นักศึกษาวิชาทหาร
	 -		ชมรมนักศึกษา
	 -		กีฬามหาวิทยาลัย

โทร.		0	2504	7638	-	9,	0	2504	7697
esoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail	address

(5)	 ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย	์สำานักบริการการศึกษา
	 -	การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
	 -	การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ชำารุด/ไม่สมบูรณ์

โทร.	0	2504	7623,	0	2504	7626
esoffice@stou.ac.th

(6)	 ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ประจำา	ภูมิภาค	สำานักบริการการศึกษา	
	 -		บริการ	สอน	เสริม	ได้แก	่การ	สอน	เสริม	แบบเผชิญ	หน้า	
	 	 การ	สอน	เสริม	ผ่าน	สื่อ
	 -		การ	ใช	้บริการ	ที่	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา
	 -		การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา	(ระดับปริญญาตรี)

โทร.	0	2504	7612	-	6
esoffice@stou.ac.th

(7)	สำานัก	เทคโนโลย	ีการ	ศึกษา
	 -		ปัญหา	เกี่ยว	กับ	การ	รับ	ฟัง	-	รับ	ชม	รายการ	วิทยุ	กระจาย	
	 	 เสียง	และ	รายการ	วิทยุ	โทรทัศน์
	 -		ปัญหา	เกี่ยว	กับ	คุณภาพ	ซีดี	เสียง	ประจำา	ชุด	วิชา	และ	ว	ีซีดี
	 	 ประจำา	ชุด	วิชา
	 -		การ	ขอบ	ริ	การ	สำาเนา	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	
	 	 วิทยุ	โทรทัศน์
	 -		ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	CD-ROM	การ	สอน	ด้วย	คอมพิวเตอร์

โทร.	0	2504	7330	-	2,	0	2504	7415	-	8
etoffice@stou.ac.th

(8)	สำานักคอมพิวเตอร์
	 -		รายละเอียดของ	Website	มหาวิทยาลัย โทร.	0	2504	7426	-	8

csoffice@stou.ac.th

(9)	ศูนย์	สารสนเทศ
	 -		ตรวจ	สอบ	กำาหนดการ	กิจกรรม	การ	ศึกษา	ต่างๆ	เช่น		
	 	 การ	ลง	ทะเบียน	เอกสาร	การ	สอน	การ	สอน	เสริม	
	 	 การ	ออก	อากาศ	รายการ	วิทย	ุกระจาย	เสียง	วิทย	ุโทรทัศน	์
	 	 การ	สอบ	การ	อบรม	เข้ม	ฯลฯ
	 -		วิธีดำาเนินการ	และขอรับใบคำาร้อง

โทร.	0	2504	7191	-	5,	0	2504	7788,	
	 0	2982	9700
(อัตโนมัต	ิ18	หมายเลข)
ic.proffice@stou.ac.th

(10)	สำานักบรรณสารสนเทศ
	 -		การขอใช้บริการห้องสมุด	และบริการสื่อการศึกษาต่างๆ โทร.	0	2504	7463	-	4	

dioffice@stou.ac.th

(11)	ฝ่าย	อบรม	ประสบการณ	์วิชาชีพ	สำานัก	วิชาการ
	 -		การ	อบรม	เข้ม	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ของ
		 	 แต่ละ	สาขา	วิชา
	 -		การ	อบรม	เข้ม	(พิเศษ)	ชุด	วิชา

โทร.	0	2504	7531	-	4
pt.aaoffice@stou.ac.th

(12)	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.
	 -	ทำาหน้าที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ดูรายละเอียดหน้า	18	-	19
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่5กันยายนพ.ศ.2521

เป็นปีที่33ในรัชกาลปัจจุบัน

พระ	บาท	สมด็จ	พระ	ปร	ม	ินท	รม	หา	ภูมิพล	อดุลย	เดช	ม	ีพระบรม	ราชโองการ	โปรด	เกล้าฯ	ให	้ประกาศ	ว่า
โดยที	่เป็นการ	สมควร	จัด	ตั้ง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
จึง	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	 ให้	ตรา	พระ	ราช	บัญญัติ	ขึ้น	ไว้	 โดย	คำา	แนะนำา	และ	ยินยอม	ของ		

สภา	นิติบัญญัต	ิแห่ง	ชาต	ิดัง	ต่อ	ไป	นี้
มาตรา	1		พระ	ราช	บัญญัติ	นี้	เรียก	ว่า	“พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2521”
มาตรา	2		พระ	ราช	บัญญัต	ินี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุ	กเบกษา	เป็นต้น	ไป
มาตรา	3		ใน	พระ	ราช	บัญญัติ	นี้
“	มหา	วิ	ทยา	ลัย	”	หมาย	ถึง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“	สภา	มหา	วิ	ทยา	ลัย	”	หมาย	ถึง	สภา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“	สภา	วิชา	กา	ร”	หมาย	ถึง	สภา	วิชาการมหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
มาตรา	4	ให	้รัฐมนตรี	ว่าการ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	รักษา	การ	ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	นี้

หมวด1บททั่วไป

มาตรา	5		ให้	จัด	ตั้ง	มหาวิทยาลัย	ขึ้น	มหาวิทยาลัย	หนึ่ง	เรียก	ว่า	“	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธร	รมาธิ	รา	ช”	เป็น	
สถาบัน	การ	ศึกษา	แบบ	ไม่ม	ีชั้น	เรียน	ของ	ตนเอง	มี	วัตถุประสงค์	ให้การ	ศึกษา	และ	ส่ง	เสริม	วิชาการ	และ	วิชาชีพ	ชั้น	สูง	
ทำาการ	วิจัย		ให	้บริการ	ทาง	วิชาการ	แก่	สังคม	และ	ทะนุบำารุง	วัฒนธรรม

ให้	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เป็น	นิติบุคคล	ม	ีฐานะ	เป็นก	รม	สังกัด	ทบวง	มหาวิทยาลัย
มาตรา	6		การ	ให้การ	ศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	 จะ	ต้อง	ใช้	ระบบ	สื่อ	การ	สอน	ทาง	ไปรษณีย์	 วิทยุ-		

กระจาย	เสียง	วิทยุ	โทรทัศน์		หรือ	วิธี	การ	อย่าง	อื่น	ที่	ผู้	ศึกษา	สามารถ	เรียน	ได	้ด้วย	ตนเอง	โดย	ไม	่ต้อง	มา	เข้า	ชั้น	เรียน	
ตาม	ปกติ

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	มี	สิทธิ	เข้า	ศึกษา	ใน	มหาวิทยาลัย	และ	การ	รับ	เข้า	ศึกษา	ใน	มหาวิทยาลัย	ให้	เป็น	ไป	ตาม		
ข้อ	บังคับ	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	โดย	ไม่	ต้อง	สอบ	คัด	เลือก

มาตรา	7		การ	ให้การ	ศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	ให	้แบ่ง	เป็น	สาขา	วิชา
การ	จัด	ตั้ง	 ยุบ	 รวม	 และ	เลิก	สาขา	วิชา	 ให้	ทำา	เป็น	ประกาศ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	 โดย	ประกาศ	ใน		

ราช	กิจ	จา	นุเบกษา
มาตรา	8		มหาวิทยาลัย	อาจ	ม	ีส่วน	ราชการ	ดังนี้
(1)		สำานักงาน	อธิการบดี
(2)		สถาบัน	เพื่อ	การ	วิจัย	และ	สำานัก	เพื่อ	ส่ง	เสริม	การ	ศึกษา	หรือ	เพื่อ	บริการ	ทาง	วิชาการ
สำานักงาน	อธิการบดี	อาจ	แบ่ง	ส่วน	ราชการ	เป็น	กอง	และ	แผนก	หรือ	ส่วน	ราชการ	ที่	เรียก	ชื่อ	อย่าง	อื่น	
สถาบัน	และ	สำานัก	อาจ	แบ่ง	ส่วน	ราชการ	เป็น	ศูนย	์ฝ่าย	และ	สำานักงาน	เลขานุการ
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ศนูย	์ฝา่ย	และ	สำานกังาน	เลขานกุาร	อาจ	แบง่	สว่น	ราชการ	เปน็	แผนก	หรอื	สว่น	ราชการ	ที	่เรยีก	ชือ่	อยา่ง	อืน่
มาตรา	9		การ	จัด	ตั้ง	 ยุบ	 รวม	และ	เลิก	 สำานักงาน	อธิการบดี	 สถาบัน	 และ	สำานัก	 ตาม	มาตรา	8	 ให	้	

ตรา	เป็น	พระ	ราช	กฤษฎีกา
การ	แบ่ง	ส่วน	ราชการ	เป็น	ศูนย์	ฝ่าย	สำานักงาน	เลขานุการ	กอง	และ	แผนก	หรือ	ส่วน	ราชการ	ที่	เรียก	ชื่อ	

อย่าง	อื่น		ให	้ทำา	เป็น	ประกาศ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	โดย	ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุเบกษา
มาตรา	10	ภาย	ใต	้วัตถุประสงค์	ตาม	มาตรา	5	มหาวิทยาลัย	จะ	รับ	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูง	อื่น	เข้า	สมทบ	ใน	

มหาวิทยาลัย	ก็ได	้และ	ม	ีอำานาจ	ให	้ปริญญา	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	อนุปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร	ชั้น	ใด	ชั้น	หนึ่ง	
แก่	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	จาก	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูง	นั้นๆ	ได้

การ	รับ	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูงเข้า	สมทบ	ใน	มหาวิทยาลัย	 ให้	ทำา	เป็น	ประกาศ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	 โดย	
ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุเบกษา

การ	ควบคมุ	สถาบนั	วชิาการ	ชัน้	สงู	ซึง่	เขา้	สมทบ	ใน	มหาวทิยาลยั	ให	้เปน็	ไป	ตาม	ขอ้	บงัคบั	ที	่สภา	มหาวทิยาลยั	
กำาหนด

มาตรา	11	นอกจาก	เงิน	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	งบ	ประมาณ	แผ่นดิน	มหาวิทยาลัย	อาจ	มี	ราย	ได้	ดังนี้
(1)		เงิน	ผล	ประโยชน์	และ	ค่า	ธรรมเนียม	ต่างๆ	ของ	มหาวิทยาลัย
(2)		ทรัพย์สิน	ซึ่ง	ม	ีผู้	ให้	แก่	มหาวิทยาลัย
ราย	ได้	ของ	มหาวิทยาลัย	ไม่	เป็น	ราย	ได้ที่	ต้อง	นำา	ส่ง	กระทรวง	การ	คลัง	 ตาม	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	วิธี	การ		

งบ	ประมาณ
มาตรา	12		 บรรดา	ทรัพย์สิน	ของ	มหาวิทยาลัย	จะ	ต้อง	จัดการ	เพื่อ	ประโยชน์	และ	ตาม	วัตถุประสงค์	ของ	

มหาวิทยาลัย

หมวด2การดำาเนินงาน
	
มาตรา	13	 ให้	มี	สภา	มหาวิทยาลัย	 ประกอบ	ด้วย	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	 ซึ่ง	จะ	ได้	ทรง	พระ	กรุณา	

	โปรด	เกลา้ฯ	แตง่	ตัง้		ปลดั	ทบวง	มหาวทิยาลยั	หรอื	ผู	้แทน	อธบิด	ีกรม	ประชาสมัพนัธ	์หรอื	ผู	้แทน	อธบิด	ีกรม	ไปรษณยี	์
โทรเลข	หรือ	ผู้	แทน	 ผู้	อำานวย	การ	องค์การ	สื่อสาร	มวลชน	แห่ง	ประเทศไทย	หรือ	ผู้	แทน	 ผู้	ว่าการ	การ	สื่อสาร	แห่ง	
ประเทศไทย	หรือ	ผู้	แทน	และ	อธิการบดี	ซึ่ง	เป็น	กรรมการ	โดย	ตำาแหน่ง	กรรมการ	สภา	วิชาการ	ซึ่ง	สภา	วิชาการ	เลือก	
จำานวน	หนึ่ง	คน		กับ	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒ	ิ	ซึ่ง	จะ	ได้	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	แต่ง	ตั้ง	ม	ีจำานวน	
ไม	่น้อย	กว่า	สี่	คน	แต่	ไม่	เกิน	เก้า	คน

ให้	สภา	มหาวิทยาลัย	เลือก	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	คน	หนึ่ง	 เป็น	อุปนายก	สภา	มหาวิทยาลัย	 และ		
ให้	อุปนายก	สภา	มหาวิทยาลัย	ทำา	หน้าที่	แทน	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	 เมื่อ	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	ไม่	อาจ	ปฏิบัติ	
หน้าที่	ได้	หรือ	เมื่อ	ไม่มี	ผู	้ดำารง	ตำาแหน่ง	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย

ให้	สภา	มหาวิทยาลัย	แต่ง	ตั้ง	รอง	อธิการบด	ีคน	หนึ่ง	เป็น	เลขานุการ	สภา	มหาวิทยาลัย		โดย	คำา	แนะนำา	ของ	
อธิการบดี

มาตรา	14	 นายก	สภา	มหาวิทยาลัยและ	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ดำารง	ตำาแหน่ง	สอง	ปี	
	แต่	จะ	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	แต่ง	ตั้ง	ใหม	่อีก	ก็ได้

ใน	กรณ	ีที	่นายก	สภา	มหาวทิยาลยัหรอื	กรรมการ	สภา	มหาวทิยาลยั	ผูท้รง	คณุวฒุ	ิพน้	จาก	ตำาแหนง่	กอ่น	วาระ	
และ	ได	้ทรง	พระ	กรณุา	โปรด	เกลา้ฯ	แตง่	ตัง้	ผู	้ดำารง	ตำาแหนง่	แทน	แลว้	หรอื	ใน	กรณ	ีที	่ทรง	พระ	กรณุา	โปรด	เกลา้ฯ	แตง่	ตัง้	
	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ระหว่าง	ที่	กรรมการ	ซึ่ง	แต่ง	ตั้ง	ไว้	แล้ว	ยัง	มี	วาระ	อยู่	ใน	ตำาแหน่ง		
ให้	ผู้	ได	้รับ	แต่ง	ตั้ง	นั้น	อยู่	ใน	ตำาแหน่ง	เท่ากับ	วาระ	ที่	เหลือ	อยู	่ของ	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ซึ่ง	ได้	แต่ง	ตั้ง	ไว้	แล้ว
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ใน	กรณ	ีที	่นายก	สภา	มหาวทิยาลยั	และ	กรรมการ	สภา	มหาวทิยาลยั	ผูท้รง	คณุวฒุ	ิพน้	จาก	ตำาแหนง่	ตาม	วาระ	
แต	่ยัง	มิได้	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	แต่ง	ตั้ง	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	และ	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒ	ิ
ใหม่	 ให้	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	และ	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ซึ่ง	พ้น	จาก	ตำาแหน่ง	ปฏิบัติ	หน้าที่	
	ต่อ	ไป	จนกว่า	จะ	ได้	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	 แต่ง	ตั้ง	นายก	สภา	มหาวิทยาลัยและ	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	
	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ใหม่

มาตรา	15		สภา	มหาวทิยาลยั	ม	ีอำานาจ	หนา้ที	่ควบคมุ	ดแูล	กจิการ	ทัว่ไป	ของ	มหาวทิยาลยั	และ	โดย	เฉพาะ	
ม	ีอำานาจ	หน้าที	่ดังนี้

(1)		วาง	นโยบาย	ของ	มหาวิทยาลัย	เกี่ยว	กับ	การ	ศึกษา	การ	วิจัย	การ	ให	้บริการ	ทาง	วิชาการ	แก่	สังคม	และ	
การ	ทะนุบำารุง	วัฒนธรรม	ทั้งนี้		โดย	ให	้สอดคล้อง	กับ	วัตถุประสงค์	ของ	มหาวิทยาลัย	และ	นโยบาย	ของ	รัฐ

(2)		จัด	วาง	ระเบียบ	และ	ข้อ	บังคับ	ของ	มหาวิทยาลัย
(3)		อนุมัติ	ให	้ปริญญา	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	อนุปริญญา	และ	ประกาศนียบัตร
(4)		พจิารณา	การ	จดั	ตัง้	ยบุ	รวม	และ	เลกิ	สำานกังาน	อธกิารบดี	สถาบนั	สำานกั	และ	สาขา	วชิา	แลว้	แต่	กรณี
(5)		อนุมัติ	การ	รับ	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูง	เข้า	สมทบ	ใน	มหาวิทยาลัย
(6)		พิจารณา	การ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	อธิการบดี	และ	ศาสตราจารย์	ประจำา
(7)		อนมุตั	ิการ	แตง่	ตัง้	และ	ถอดถอน	รอง	อธกิารบด	ีผู	้อำานวย	การ	สถาบนั	ผู	้อำานวย	การ	สำานกั		รอง	ผู	้อำานวย	การ	

	สถาบัน	รอง	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	รอง	ศาสตราจารย	์และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์
(8)		จัด	วาง	ระเบียบ	เกี่ยว	กับ	การ	เงิน	และ	ทรัพย์สิน	ของ	มหาวิทยาลัย
(9)		แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	กระทำา	การ	ใดๆ	ตาม	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย
(10)		หน้าที	่อื่น	เกี่ยว	กับ	กิจการ	ของ	มหาวิทยาลัย	ที่	มิได้	ระบุ	ให้	เป็น	หน้าที่	ของ	ผู้	ใด	โดย	เฉพาะ
มาตรา	16	ให	้ม	ีสภา	วิชาการ	ประกอบ	ด้วย	อธิการบดี	เป็น	ประธาน	สภา	วิชาการ	ประธาน	กรรมการ	ประจำา	

สาขา	วิชา	ผู	้อำานวย	การ	สถาบัน	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	และ	ศาสตราจารย์	ประจำา	เป็น	กรรมการ	โดย	ตำาแหน่ง	กับ	ผู้	แทน	
คณาจารย	์ประจำา	ที่	คณาจารย	์เลือก	จาก	คณาจารย์	ประจำา	สาขา	วิชา	สาขา	วิชา	ละ	หนึ่ง	คน	เป็น	กรรมการ

ให	้สภา	วิชาการ	แต่ง	ตั้ง	รอง	อธิการบดี	คน	หนึ่ง	เป็น	เลขานุการ	สภา	วิชาการ	โดย	คำา	แนะนำา	ของ	อธิการบดี
มาตรา	17	ผู	้แทน	คณาจารย	์ประจำา	ดำารง	ตำาแหน่ง	สอง	ป	ีแต่	อาจ	ได้	รับ	เลือก	ให้	ดำารง	ตำาแหน่ง	ใหม	่อีก	ได้
ใน	กรณ	ีที่	ผู้	แทน	คณาจารย	์ประจำา	พ้น	จาก	ตำาแหน่ง	ก่อน	วาระ	และ	ได	้มี	การ	เลือก	ผู้	ดำารง	ตำาแหน่ง	แทน	แล้ว	

ให	้ผู้	ได้	รับ	เลือก	อยู่	ใน	ตำาแหน่ง	ได้	เพียง	ครบ	ตาม	วาระ	ของ	ผู้	ซึ่ง	ตน	แทน
มาตรา	18	สภา	วิชาการ	ม	ีอำานาจ	หน้าที่	ดังนี้
(1)		พิจารณา	กำาหนด	หลักสูตร	การ	สอน	และ	การ	วัดผล	การ	ศึกษา
(2)		เสนอ	การ	ให้	ปริญญา	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	อนุปริญญา	และ	ประกาศนียบัตร
(3)		เสนอ	การ	จัด	ตั้ง	ยุบ	รวม	และ	เลิก	สถาบัน	สำานัก	และ	สาขา	วิชา
(4)		พิจารณา	การ	รับ	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูง	เข้า	สมทบ	ใน	มหาวิทยาลัย
(5)		เสนอ	แนะ	การ	แต่ง	ตั้ง	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ
(6)		พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	เกี่ยว	กับ	การ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	ศาสตราจารย์	 รอง	ศาสตราจารย์	 และ		

ผู	้ช่วย	ศาสตราจารย์
(7)		จดัหา	วธิ	ีการ	อนั	จะ	ยงั	การ	ศกึษา	การ	วจิยั		และ	การ	บรกิาร	ทาง	วชิาการ	ของ	มหาวทิยาลยั	ให	้เจรญิ	ยิง่	ขึน้
(8)		พิจารณา	ให	้ความ	เห็น	แก่	สภา	มหาวิทยาลัย	ใน	เรื่อง	เกี่ยว	กับ	วิชาการ	ของ	มหาวิทยาลัย
(9)		แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	กระทำา	การ	ใดๆ	ตาม	ที่	สภา	วิชาการ	มอบ	หมาย
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มาตรา	19		การ	ประชมุ	ของ	สภา	มหาวทิยาลยั	การ	ประชมุ	ของ	สภา	วชิาการ	การ	ประชมุ	ของ	คณะกรรมการ	
	ประจำา	สาขา	วิชา	 ตลอด	จน	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	เกี่ยว	กับ	การ	เสนอ	การ	แต่ง	ตั้ง	 หรือ	การ	เลือก	กรรมการ	
	สภา	มหาวิทยาลัยผู้ทรง	คุณวุฒิ	และ	กรรมการ	สภา	วิชาการ	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

มาตรา	20	 ให้	มี	อธิการบดี	คน	หนึ่ง	เป็น	ผู้	บังคับ	บัญชา	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	บริหาร	งาน	ของ	มหาวิทยาลัย		
และ	จะ	มี	รอง	อธิการบดี	คน	หนึ่ง	หรือ	หลาย	คน	ก็ได้	เพื่อ	ทำา	หน้าที่	และ	รับ	ผิด	ชอบ	ตาม	ที่	อธิการบดี	จะ	มอบ	หมาย

อธิการบดี	นั้น	จะ	ได้	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	 แต่ง	ตั้ง	โดย	คำา	แนะนำา	ของ	สภา	มหาวิทยาลัย	จาก	ผู้	ซึ่ง		
ได้	รับ	ปริญญา	ชั้น	ใด	ชั้น	หนึ่ง	จาก	มหาวิทยาลัย	หรือ	ได้	รับ	ปริญญา	ชั้น	ใด	ชั้น	หนึ่ง		หรือ	เทียบ	เท่า	จาก	มหาวิทยาลัย	อื่น	
หรือ	สถาน	ศึกษา	ชั้น	สูง	อื่น	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	รับรอง

อธกิารบด	ีดำารง	ตำาแหนง่	สี	่ป	ีแต	่จะ	ทรง	พระ	กรณุา	โปรด	เกลา้ฯ	แตง่	ตัง้	ใหม	่อกี	ก็ได	้การ	ถอดถอน	อธกิารบด	ี
ก่อน	ครบ	วาระ		ต้อง	นำา	ความ	กราบ	บังคับ	ทูล	เพื่อ	ทรง	ถอดถอน

รอง	อธิการบด	ีต้อง	ม	ีคุณสมบัต	ิเช่น	เดียว	กับ	อธิการบดี	และ	ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	เสนอ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	
รอง	อธิการบดี	ต่อ	สภา	มหาวิทยาลัย

รอง	อธิการบด	ีพ้น	จาก	ตำาแหน่ง	พร้อม	กับ	อธิการบดี
มาตรา	21	 ใน	กรณี	ที่	อธิการบดี	ไม่	อาจ	ปฏิบัติ	หน้าที่	 ให้	รอง	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	แทน	 ถ้า	มี		

รอง	อธกิารบด	ีหลาย	คน		ให	้รอง	อธกิารบด	ีที	่อธกิารบด	ีมอบ	หมาย	เปน็	ผู	้รกัษา	การ	แทน	ถา้	อธกิารบด	ีไม	่ได	้มอบ	หมาย	
ให	้รอง	อธิการบด	ีที	่มี	อาวุโส	เป็น	ผู	้รักษา	การ	แทน

ใน	กรณี	ที่	ไม่ม	ีรอง	อธิการบด	ีหรือ	รอง	อธิการบดี	ไม่	อาจ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ได้	หรือ	ใน	กรณี	ที่	ตำาแหน่ง	อธิการบดี	
ว่าง	ลง	ให้	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	แต่ง	ตั้ง	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	คน	ใด	คน	หนึ่ง	เป็น	ผู	้รักษา	การ	แทน	อธิการบดี

มาตรา	22	ใน	สาขา	วชิา	หนึง่	ให	้ม	ีคณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วชิา	คณะ	หนึง่	ประกอบ	ดว้ย	ประธาน	กรรมการ	
คน	หนึ่ง	และ	กรรมการ	จำานวน	ไม่	น้อย	กว่า	สาม	คน	แต่	ไม่	เกิน	เจ็ด	คน	ซึ่ง	คณาจารย	์ประจำา	ใน	สาขา	วิชา	นั้น	เลือก

ให้	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	แต่ง	ตั้ง	ผู้	ใด	ผู้	หนึ่ง	เป็น	เลขานุการ
ประธาน	กรรมการ	และ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วชิา	ดำารง	ตำาแหนง่	สี	่ป	ีแต	่อาจ	ได	้รบั	เลอืก	ให	้ดำารง	ตำาแหนง่	ใหม	่

	อีก	ได้
คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	มีหน้า	ที่	พิจารณา	ดำาเนิน	งาน	ด้าน	บริหาร	และ	วิชาการ	ของ	สาขา	วิชา	

	และ	ปฏิบัติ	หน้าที่	อื่น	ที	่สภา	มหาวิทยาลัย	หรือ	สภา	วิชาการ	มอบ	หมาย
มาตรา	23	 ใน	สถาบัน	หรือ	สำานัก	หนึ่ง	 ให้	มี	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	คน	หนึ่ง	 เป็น		

ผู	้บังคับ	บัญชา	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	กิจการ	ของ	สถาบัน	หรือ	สำานัก	 และ	จะ	มี	รอง	ผู	้อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	รอง	ผู้	อำานวย	การ	
สำานัก	คน	หนึ่ง	หรือ	หลาย	คน	ก็ได้	 เพื่อ	ทำา	หน้าที่	และ	รับ	ผิด	ชอบ	ตาม	ที่	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	
จะ	มอบ	หมาย

ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	นั้น	 สภา	มหาวิทยาลัย	จะ	ได้	แต่ง	ตั้ง	จาก	คณาจารย์	หรือ	
	เจ้า	หน้าที่	อื่น	ของ	มหาวิทยาลัย	และ	ให้	ดำารง	ตำาแหน่ง	สี่	ปี	แต	่อาจ	ได้	รับ	แต่ง	ตั้ง	ใหม	่อีก	ได้

รอง	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	รอง	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	ต้อง	มี	คุณสมบัติ	เช่น	เดียว	กับ	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	
หรือ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	และ	ให้	อธิการบด	ีด้วย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	เป็น	
ผู้	เสนอ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	รอง	ผู	้อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	รอง	ผู	้อำานวย	การ	สำานัก	ต่อ	สภา	มหาวิทยาลัย

ให้	รอง	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	หรือ	รอง	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	พ้น	จาก	ตำาแหน่ง	พร้อม	กับ	ผู้	อำานวย	การ	สถาบัน	
หรือ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก
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มาตรา	24		 หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	เกี่ยว	กับ	การ	เลือก	ประธาน	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	และ	กรรมการ	
ประจำา	สาขา	วชิา	ตลอด	จน	การ	ดำาเนนิ	งาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วชิา	และ	การ	ดำาเนนิ	งาน	ของ	สถาบนั	หรอื	
สำานัก	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	ที	่สภา	มหา	วิทยา	กำาหนด

มาตรา	25		 คณาจารย์	ใน	มหาวิทยาลัย	ม	ีดังนี้
(1)		ศาสตราจารย์	ซึ่ง	อาจ	เป็น	ศาสตราจารย	์ประจำา	หรือ	ศาสตราจารย์	พิเศษ
(2)		รอง	ศาสตราจารย์
(3)		ผู	้ช่วย	ศาสตราจารย์
(4)		อาจารย์	ซึ่ง	อาจ	เป็น	อาจารย์	ประจำา	หรือ	อาจารย์	พิเศษ
มาตรา	26		 คณุสมบตั	ิและ	วธิ	ีการ	แตง่	ตัง้	ศาสตราจารย	์ประจำา	รอง	ศาสตราจารย	์	และ	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์

ให	้เป็น	ไป	ตาม	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	ระเบียบ	ข้าราชการ	พลเรือน	ใน	มหาวิทยาลัย
มาตรา	27		 ศาสตราจารย์	พิเศษ	นั้น	จะ	ได้	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	 แต่ง	ตั้ง	โดย	คำา	เสนอ	แนะ	ของ		

สภา	มหาวทิยาลยั	จาก	ผู	้ซึง่	มไิด	้เปน็	คณาจารย	์ประจำา	ของ	มหาวทิยาลยั		แต	่ตอ้ง	ม	ีคณุสมบตั	ิทาง	วชิาการเชน่	เดยีว	กบั		
ศาสตราจารย์	ประจำา

มาตรา	28		 ให	้ศาสตราจารย	์ประจำา	ซึง่	พน้	จาก	ตำาแหนง่	ไป	โดย	ไมม่	ีความ	ผดิ	เปน็	ศาสตราจารย	์เกยีรตคิณุ
มาตรา	29		 อาจารย์	ประจำา	ต้อง	มี	คุณวุฒิ	ได้	รับ	ปริญญา	ชั้น	ใด	ชั้น	หนึ่ง	หรือ	เทียบ	เท่า	จาก	มหาวิทยาลัย	

หรือ	สถาบัน	อุดมศึกษา	อื่น	ซึ่ง	สภา	มหาวิทยาลัย	รับรอง	 หรือ	เป็น	ผู้	มี	ความ	ชำานาญ	ใน	สาขา	วิชา	ที่	มี	การ	สอน	ของ	
มหาวิทยาลัย

อาจารย์	พิเศษ	นั้น	อธิการบดี	จะ	แต่ง	ตั้ง	ขึ้น	ประจำา	ปี	การ	ศึกษา	โดย	คำา	เสนอ	แนะ	ของ	ประธาน	กรรมการ	
ประจำา	สาขา	วชิา	จาก	บคุคล	ที	่ม	ีคณุวฒุ	ิเชน่	เดยีว	กบั	อาจารย	์ประจำา	หรอื	ม	ีความ	ชำานาญ	ใน	สาขา	วชิา	ที	่ม	ีการ	สอน	ของ	
มหาวิทยาลัย

	

 หมวด3ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา	30		 ปริญญา	มี	สาม	ชั้น	คือ
ปริญญา	เอก		 เรียก	ว่า		 ดุษฎ	ีบัณฑิต		 ใช	้อักษร	ย่อ		 ด.
ปริญญา	โท			 เรียก	ว่า		 มหา	บัณฑิต		 ใช	้อักษร	ย่อ		 ม.
ปริญญา	ตรี	 	 เรียก	ว่า		 บัณฑิต	 ใช	้อักษร	ย่อ		 บ.	
มาตรา	31		 มหาวิทยาลัย	ม	ีอำานาจ	ให้	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	ที่	ม	ีการ	สอน	ของ	มหาวิทยาลัย
การ	กำาหนด	ให้	สาขา	วิชา	ใด	มี	ปริญญา	ชั้น	ใด		 และ	จะ	ใช้	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	นั้น	อย่างไร	 	ให้	ตรา		

เป็นพระ	ราช	กฤษฎีกา
มาตรา	32		 สภา	มหาวทิยาลยั	อาจ	ออก	ขอ้	บงัคบั	กำาหนด	ให	้ผู	้สำาเรจ็	การ	ศกึษา	ชัน้	ปรญิญา	ได	้รบั	ปรญิญา	

เกียรตินิยม	อันดับ	หนึ่ง	หรือ	ปริญญา	เกียรตินิยม	อันดับ	สอง	ได้
มาตรา	33		 สภา	มหาวิทยาลัย	อาจ	ออก	ข้อ	บังคับ	กำาหนด	ให้	มี	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	 อนุปริญญา	 หรือ	

ประกาศนียบัตร	ได	้ดังนี้
(1)		ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	ออก	ให	้แก่	ผู	้สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ใน	สาขา	วิชา	ใด	ภาย	หลัง	ที่	ได้	รับ	ปริญญา	แล้ว
(2)		อนุปริญญา	ออก	ให	้แก่	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร	ใน	สาขา	วิชา	ที่	ยัง	ไม่	ถึง	ขั้น	ปริญญา	ตรี
(3)		ประกาศนียบัตร	ออก	ให	้แก่	ผู	้สำาเร็จ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	วิชา
มาตรา	34		 มหาวิทยาลัย	มี	อำานาจ	ให้	ปริญญา	กิตติมศักดิ์	แก่	บุคคล	ซึ่ง	มหาวิทยาลัย	เห็น	ว่า	ทรง	คุณวุฒิ	

สมควร	แก่	ปริญญา	นั้นๆ
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มาตรา	35		 มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ให้	มี	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	เป็น	เครื่องหมาย	แสดง	วิทยฐานะ	
ของ	ผู	้ได้	ปริญญา	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	อนุปริญญา	และ	ประกาศนียบัตร	ก็ได้

การ	กำาหนด	ลักษณะ	ชนิด	ประเภท		และ	ส่วน	ประกอบ	ของ	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ให	้ตรา	เป็น	
พระ	ราช	กฤษฎีกา

ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	จะ	ใช้	ใน	โอกาส	ใด	 โดย	มี	เงื่อนไข	อย่าง	ใด	 ให้	เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	ที่	
	สภา	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

มาตรา	36		 สภา	มหาวิทยาลัย	อาจ	ออก	ข้อ	บังคับ	กำาหนด	ให้	มี	เครื่องหมาย	นักศึกษา	และ	กำาหนดการ	ใช้	
เครื่องหมาย	ดัง	กล่าว	ได	้โดย	ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุเบกษา

	 		 	 	

หมวด4บทกำาหนดโทษ

มาตรา	37		 ผู้	ใด	ใช	้ครุย	วิทยฐานะและเข็ม	วิทยฐานะ	หรือ	เครื่องหมาย	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	โดย	
	ไมม่	ีสทิธ	ิที	่จะ	ใช	้	หรอื	แสดง	ดว้ย	ประ	การ	ใดๆ	วา่	ตน	ม	ีปรญิญา	ประกาศนยีบตัร	ชัน้	สงู	อนปุรญิญา	หรอื	ประกาศนยีบตัร	
ของ	มหาวิทยาลัย	 	โดยที่	ตน	ไม่มี	 ถ้า	ได้	กระทำา	เพื่อ	ให้	บุคคล	อื่น	เชื่อ	ว่า	ตน	มี	สิทธิ	ที่	จะ	ใช้	 หรือ	มี	วิทยฐานะ	เช่น	นั้น		
ต้อง	ระวาง	โทษจำา	คุก	ไม่	เกิน	หก	เดือน	หรือ	ปรับ	ไม่	เกิน	หนึ่ง	หมื่น	บาท	หรือ	ทั้ง	จำา	ทั้ง	ปรับ

บทเฉพาะกาล
	
มาตรา	38		 ใน	ระหวา่ง	ที	่ยงั	มไิด	้ทรง	พระ	กรณุา	โปรด	เกลา้ฯ	แตง่	ตัง้	นายก	สภา	มหาวทิยาลยั	และ	กรรมการ	

สภา	มหาวิทยาลัยผู้ทรง	คุณวุฒิ	ให้	สภา	มหาวิทยาลัย	ประกอบ	ด้วย	รัฐมนตร	ีว่าการ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	เป็น	นายก	
สภา	มหาวิทยาลัย	 ปลัด	ทบวง	มหาวิทยาลัย	หรือ	ผู้	แทน	 ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	งบ	ประมาณ	หรือ	ผู้	แทน	 	เลขาธิการ		
คณะ	กรรมการ	พฒันาการ	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิหรอื	ผู	้แทน	เลขาธกิาร	คณะ	กรรมการ	การ	ศกึษา	แหง่	ชาต	ิหรอื		
ผู้	แทน	 อธิบดี	กรม	ประชาสัมพันธ์	หรือ	ผู้	แทน	 อธิบดี	กรม	ไปรษณีย์	โทรเลข	หรือ	ผู้	แทน	 ผู้	อำานวย	การ	องค์การ	
สื่อสาร	มวลชน	แห่ง	ประเทศไทย	หรือ	ผู้	แทน	 และ	ผู้	ว่าการ	การ	สื่อสาร	แห่ง	ประเทศไทย	หรือ	ผู้	แทน	 เป็น	กรรมการ	
	สภา	มหาวทิยาลยั	และ	ผู	้อำานวย	การก	อง	แผน	งาน	สำานกังาน	ปลดั	ทบวง	มหาวทิยาลยั	เปน็	กรรมการ	และ	เลขานกุาร	
สภา	มหาวิทยาลัย

	
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 เหตผุล	ใน	การ	ประกาศ	ใช	้พระ	ราช	บญัญตั	ิฉบบั	นี	้คอื	เพือ่	สนอง	ความ	ตอ้งการ	ของ	ผู	้ที	่ประสงค	์จะ	ได	้รบั	โอกาส	ใน	การ	ศกึษา	ตอ่	
	 ระดบั	อดุมศกึษา	ซึง่	ม	ีจำานวน	เพิม่	มาก	ขึน้	เหน็	ควร	สง่	เสรมิ	ให	้ม	ีการ	ศกึษา	ระบบ	เปดิ	โดย	อาศยั	สือ่	การ	สอน	ทาง	ไปรษณยี	์	
	 วทิย	ุกระจาย	เสยีง	และ	วทิย	ุโทรทศัน	์เพือ่	ให	้ผู	้เรยีน	ศกึษา	ดว้ย	ตนเอง	และ	ไม	่จำาเปน็	ตอ้ง	มา	เขา้	ชัน้	เรยีน	ตาม	ปกต	ิการ	ศกึษา		
	 ระบบ	เปิด	จะ	ช่วย	ให้	ประชาชน	ได้	มี	โอกาส	ศึกษา	ระดับ	อุดมศึกษา	ได้	อย่าง	กว้าง	ขวาง	 เป็นการ	ให้การ	ศึกษา	ผู้ใหญ	่แก่	ผู้	ที่	
	 ประกอบ	อาชพี	อยู	่แลว้	ให	้ได	้ม	ีโอกาส	เพิม่พนู	วทิยฐานะ		อนั	เปน็	สว่น	ของ	การ	ศกึษา	ตลอด	ชวีติ	และ	เปน็การ	ใหก้าร	ศกึษา	แก	่	
	 ชน	ทุก	ชั้นเพื่อ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	ความ	สามารถ		และ	พัฒนา	คุณภาพ	ของ	ประชาชน	โดย	ทั่วไป	รวม	ทั้ง	เป็นการ	ขยาย	โอกาส	
	 ใน	การ	ศึกษา	ต่อ	สำาหรับ	ผู้	สำาเร็จ	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย	 ใน	การ	นี	้เห็น	สมควร	จัด	ตั้ง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ขึ้น	
	 จึง	จำาเป็น	ต้อง	ตรา	พระ	ราช	บัญญัติ	นี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547

โดยที	่ม	ีการ	ปฏริปู	ระบบ	ราชการ	เพือ่	ใหก้าร	ปฏบิตั	ิงาน	ราชการ	ม	ีประสทิธภิาพ	ยิง่	ขึน้	และ	ได	้ม	ีการนำา	วธิ	ีการ	
บริหาร	กิจการ	บ้าน	เมือง	ที่	ดี	มา	ใช้	 เพื่อ	มุ่ง	ไป	สู่	ความ	มี	ประสิทธิภาพ	เกิด	ความ	คุ้ม	ค่า	ใน	เชิง	ภารกิจ	และ	ลด	ขั้น	ตอน		
การ	ปฏบิตั	ิงาน	ที	่เกนิ	ความ	จำาเปน็	ประกอบ	กบั	ม	ีการ	ปฏริปู	การ	ศกึษา	จงึ	สมควร	ปรบัปรงุ	ขอ้	บงัคบั	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั-	
	ธร	รมาธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ีให	้เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น	และ	สอดคล้อง	กับ	หลัก	การ	ดัง	กล่าว	อาศัย	อำานาจ	
ตาม	ความ	ใน	มาตรา	6	มาตรา	15(2)	และ	(3)	และ	มาตรา	32	แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมา-	
ธิ	ราช	พ.ศ.	2521	สภา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จึง	ออก	ข้อ	บังคับ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ข้อ	บังคับ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วยการ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	
พ.ศ.	2547”

ข้อ	2		ข้อ	บังคับ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	ต้น	ป	ีการ	ศึกษา	2548	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ให้	ยกเลิก
(1)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2523
(2)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที่	2)	พ.ศ.	2523
(3)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที่	3)	พ.ศ.	2525
(4)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที	่4)	พ.ศ.	2526
(5)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที่	5)	พ.ศ.	2527
(6)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที่	6)	พ.ศ.	2527
(7)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที	่7)	พ.ศ.	2527
(8)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบับ	ที่	9)	พ.ศ.	2528
(9)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบบั	ที	่10)	พ.ศ.	2528
(10)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบบั	ที	่11)	พ.ศ.	2528
(11)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบบั	ที	่12)	พ.ศ.	2531
(12)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบบั	ที	่13)	พ.ศ.	2536
(13)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบบั	ที	่14)	พ.ศ.	2542
(14)			 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	(ฉบบั	ที	่15)	พ.ศ.	2543
ข้อ	4		บรรดา	ประกาศ	มติ	และ	ระเบียบ	อื่น	ใด	ใน	ส่วน	ที	่บัญญัติ	ไว	้แล้ว	ใน	ข้อ	บังคับ	นี้	หรือ	ซึ่ง	ขัด	หรือ	แย้ง	

กับ	ข้อ	บังคับ	นี้	ให้	ใช้	ข้อ	บังคับ	นี้	แทน	
ข้อ	5		ใน	ข้อ	บังคับ	นี้
“	มหา	วิ	ทยา	ลัย	”	หมาย	ถึง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“	สภา	มหา	วิ	ทยา	ลัย	”	หมาย	ถึง	สภา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“	สภา	วิชา	กา	ร”	หมาย	ถึง	สภา	วิชาการ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
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ข้อ	6		ให้	อธิการบดี	รักษา	การ	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้	 และ	ให้	ออก	ระเบียบ	และ	ประกาศ	เพื่อ	ปฏิบัติ	การ	ตาม	
	ข้อ	บังคับ	นี้	 และ	ใน	การ	นี้	ให้	มี	อำานาจ	กำาหนด	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	 และ	ค่า	ธรรมเนียม	อื่น	ได้	โดย	ประกาศ	ของ	
มหาวิทยาลัย

ใน	กรณ	ีที	่ม	ีปญัหา	เกีย่ว	กบั	การ	ปฏบิตั	ิตาม	ขอ้	บงัคบั	นี	้ให	้อธกิารบด	ีเสนอ	ตอ่	สภา	มหาวทิยาลยั	เพือ่	วนิจิฉยั	
ชี้ขาด

หมวด1

การจัดการศึกษา

	
ข้อ	7		มหาวทิยาลยั	จดั	ระบบ	การ	ศกึษา	เปน็	ระบบ	ทวภิาค	โดย	แบง่	ป	ีการ	ศกึษา	ออก	เปน็	สอง	ภาค	การ	ศกึษา	

ปกติ	ซึ่ง	ม	ีระยะ	เวลา	เรียน	ไม	่น้อย	กว่า	15	สัปดาห	์คือ	ภาค	ต้น	และ	ภาค	ปลาย	และ	อาจ	จัด	ภาค	พิเศษ	ซึ่ง	ม	ีระยะ	เวลา	
เรียน	ไม่	น้อย	กว่า	6	สัปดาห	์ต่อ	จาก	ภาค	ปลาย	อีก	หนึ่ง	ภาค	ก็ได้

ใน	กรณ	ีที	่หลกัสตูร	ใด	ม	ีเหตผุล	อนั	สมควร	สภา	มหาวทิยาลยั	อาจ	กำาหนด	ให	้ภาค	การ	ศกึษา	ของ	หลกัสตูร	นัน้	
แตก	ต่าง	จาก	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	วรรค	หนึ่ง	ก็ได้	ทั้งนี้	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	ระเบียบ	ของ	มหาวิทยาลัย

ข้อ	8		มหาวิทยาลัย	จัดการ	ศึกษา	ใน	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	โดย	กำาหนด	สาระ	ทาง	วิชาการ	ผ่าน		
สือ่	การ	สอน	ทาง	ไปรษณยี	์วทิย	ุกระจาย	เสยีง	วทิย	ุโทรทศัน	์สือ่	อเิลก็ทรอนกิส	์หรอื	วธิ	ีการอยา่ง	อืน่	ที	่เอือ้	ตอ่	การ	ศกึษา	
	ด้วยตนเอง	 โดย	ไม่	เข้า	ห้องเรียน	ตาม	ปกติ		 และ	อาจ	จัด	ให้	มี	การ	สอน	ทบทวน	เป็น	ครั้ง	คราว	 ซึ่ง	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	
การบริการ	ทาง	วิชาการ	แก่	นักศึกษา	โดย	ม	ีศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ประจำา	ภูมิภาค	และ	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ประจำา	
ท้อง	ถิ่น	ไว้	ให	้บริการ	การ	ศึกษา

ข้อ	9	มหาวิทยาลัย	จัด	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีเป็น	สอง	หลักสูตร	คือ
(1)		หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี
(2)		หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ต่อ	เนื่อง
ใน	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 มหาวิทยาลัย	อาจ	ให้	อนุปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร	แก่	นักศึกษา	ที่		

สอบ	ผ่าน	ตาม	เกณฑ์	ที่	กำาหนด	ใน	ข้อ	บังคับ	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ใน	ระดับ	อนุปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร
ข้อ	10	นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ให	้มี	ระยะ	เวลา	ใน	การ	ศึกษา	4	ปี	และ	ให	้มี	เวลา	การ	ศึกษา	

ทั้งหมด	ไม่	เกิน	3	 เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	ของ	หลักสูตร	แต่	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	น้อย	กว่า	6	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	
จึง	จะ	ยื่น	คำาขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร

ข้อ	11	 นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	ปริญญา	ตรี	ต่อ	เนื่อง	 ให้	มี	ระยะ	เวลา	ใน	การ	ศึกษา	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	 จึง	จะ	ยื่น	
	คำาขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร

(1)		นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	ปริญญา	ตร	ีต่อ	เนื่อง	3	ปี	มี	ระยะ	เวลา	ใน	การ	ศึกษา	3	ป	ีและ	ให้	ม	ีเวลา	การ	ศึกษา	
	ทั้งหมด	ไม่	เกิน	3	เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	ของ	หลักสูตร	แต่	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	น้อย	กว่า	5	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ

(2)		นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	ปริญญา	ตร	ีต่อ	เนื่อง	2	ป	ีม	ีระยะ	เวลา	ใน	การ	ศึกษา	2	ปี	และ	ให	้มีเวลา	การ	ศึกษา	
	ทั้งหมด	ไม	่เกิน	3	เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	ของ	หลักสูตร	แต่	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	น้อย	กว่า	3	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ

ข้อ	12	 นักศึกษา	ซึ่ง	ได้	รับ	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	หรือ	โอน	ชุด	วิชา	หรือ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ที่	ต้อง		
ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	บาง	ชุด	วิชา	เพิ่ม	เติม	จาก	หลักสูตร	ปกติ	 หรือ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	โดย	ใช้	วุฒิ	การ	ศึกษา	ที่	ได้	รับ		
การ	ยกเว้น	ชุด	วิชา	บาง	ชุด	วิชา	ให	้นั้น	ม	ีเวลา	การ	ศึกษา	ดังนี้
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(1)		นักศึกษา	ซึ่ง	ได	้รับ	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	หรือ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	โดย	ใช	้วุฒิ	การ	ศึกษา	ที่	ได้	รับ	การ	ยกเว้น	
ชดุ	วชิา	บาง	ชดุ	วชิา	ให	้ม	ีสทิธ	ิที	่จะ	ศกึษา	ไม	่เกนิ	3	เทา่	ของ	ระยะ	เวลา	ของ	หลกัสตูร	แต	่จะ	ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ไม	่นอ้ย	
กว่า	2	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ

(2)		นักศึกษา	ซึ่ง	ได้	รับ	การ	โอน	ชุด	วิชา	ให้	มี	สิทธิ	ที่	จะ	ศึกษา	ไม่	เกิน	3	 เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	ของ	หลักสูตร		
แต	่จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	น้อย	กว่า	1	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ

(3)		นักศึกษา	สมัคร	เข้า	ศึกษา	โดย	ใช้	วุฒิ	การ	ศึกษา	ที่	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	เพิ่ม	เติม	จาก	หลักสูตร	
ปกติ	 ซึ่ง	ทำาให้	จำานวน	ชุด	วิชา	ที่	ต้อง	ศึกษา	ทั้งหมด	เกิน	กว่า	จำานวน	ที่	หลักสูตร	กำาหนด	ไว	้ มหาวิทยาลัย	จะ	เพิ่ม	เวลา	
ใน	การ	ศึกษา	จาก	ที่	กำาหนด	ใน	ข้อ	10	และ	ข้อ	11	ให้	อีก	1	ป	ีการ	ศึกษา

ข้อ		13	 มหาวิทยาลัย	จัด	งาน	รายวิชา	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	เป็น	ชุด	 เรียก	ว่า	 ชุด	วิชา	 แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	ค่า	
6	หน่วยกิต	และ	นักศึกษา	ต้อง	ศึกษา	รายวิชา	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

(1)		หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า	 20	 ชุด	วิชา	 ตาม	หลักสูตร		
สาขา	วิชา	ที่	ศึกษา

(2)		หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีต่อ	เนื่อง	ซึ่ง	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า	12	ชุด	วิชา	ตาม	หลักสูตร	
สาขา	วิชา	ที่	ศึกษา

ใน	กรณี	ที่	หลักสูตร	ใด	มี	เหตุผล	อัน	สมควร	 สภา	มหาวิทยาลัย	อาจ	กำาหนด	ให้การ	จัด	งาน	รายวิชา	ใน	แต่ละ		
ชุด	วิชา	ให	้มี	ค่า	หน่วยกิต	แตก	ต่าง	จาก	ที่	กำาหนด	ใน	วรรค	หนึ่ง	ก็ได้	ทั้งนี้	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	ระเบียบ	ของ	มหาวิทยาลัย

หมวด2

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ		14	 ผู้	ม	ีสิทธิ	เข้า	ศึกษา	ต้อง	ม	ีคุณสมบัต	ิอย่าง	หนึ่ง	อย่าง	ใด	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		เป็น	ผู	้ที่	สำาเร็จ	ชั้น	ประโยค	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย	หรือ	เทียบ	เท่า	ตาม	ที	่กระทรวง	ศึกษาธิการ	รับรอง
(2)		เป็น	ผู้	ที่	สำาเร็จ	ชั้น	ประโยค	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	 หรือ	เทียบ	เท่า	ตาม	ที่	กระทรวง	ศึกษาธิการ	

รับรอง	 และ	ประกอบ	อาชีพ	มา	แล้ว	ไม่	น้อย	กว่า	5	 ปี	 หลัง	จาก	จบ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	 หรือ	มีอายุ	ไม่	น้อย	กว่า	
25	ปบี	ร	ิบรูณ	์ใน	วนั	เปดิ	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่สมคัร	หรอื	ผา่น	การ	อบรม	หลกัสตูร	ระดบั	ประกาศนยีบตัร	ที	่สภา	มหาวทิยาลยั	
รับรอง

(3)		เป็น	ผู้	ที่	สำาเร็จ	อนุปริญญา	 หรือ	ปริญญา	ชั้น	ใด	ชั้น	หนึ่ง	 หรือ	เทียบ	เท่า	จาก	สถาบัน	อุดมศึกษา		
ที	่สภา	มหาวิทยาลัย	รับรอง

(4)		เป็น	ผู้	ที่	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	จาก	การ	ศึกษา	นอก	ระบบ	 หรือ	ผู้	ที่	ศึกษา	ตาม	อัธยาศัย	 และ	ได้	รับ		
การ	เทียบ	โอน	ผล	การ	ศึกษา	ซึ่ง	สภา	วิชาการ	พิจารณา	แล้ว	เห็น	สมควร	ให	้รับ	เข้า	ศึกษา	ได้

ข้อ		15	 ผู้	ม	ีสิทธ	ิเข้า	ศึกษา	ซึ่ง	ม	ีคุณสมบัต	ิตาม	ข้อ	14	ต้อง	ไม	่เป็น	โรค	ที่	เป็น	อุปสรรค	ต่อ	การ	ศึกษา	หรือ		
เคย	ถูก	ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	เนื่องจาก	ความ	ประพฤต	ิเสื่อม	เสีย

บุคคล	ซึ่ง	เคย	ถูก	ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	 เนื่องจาก	ความ	ประพฤติ	เสื่อม	เสีย	
หาก	การก	ระ	ทำา	นั้น	ได	้กระทำา	โดย	มิได	้ม	ีเจตนา	กระทำา	ความ	ผิด	หรือ	กระทำา	โดย	ประมาท	และ	ล	ุแก	่โทษ	ใน	การก	ระ	ทำา	
จะ	กลับ	เข้า	ศึกษา	ใหม	่ได	้หาก	สภา	วิชาการ	เห็น	สมควร	ให	้เข้า	ศึกษา	ทั้งนี	้เมื่อ	พ้น	กำาหนด	5	ป	ีนับ	ตั้งแต่	วัน	ประกาศ	
ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา
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ข้อ		16	 มหาวิทยาลัย	จะ	รับ	ผู้	ม	ีคุณสมบัต	ิตาม	ข้อ	14	 และ	ไม่ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ตาม	ข้อ	15	 เข้า	ศึกษา	
	โดย	ไม่ม	ีการ	สอบ	คัด	เลือก

ข้อ		17	 ผู	้ม	ีสทิธ	ิเขา้	ศกึษา	สามารถ	สมคัร	เปน็	นกัศกึษา	ใน	หลกัสตูร	ปรญิญา	ตร	ีได	้เพยีง	หลกัสตูร	เดยีว	และ	
ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	ที	่มหาวิทยาลัย	จะ	ประกาศ	ให้	ทราบ	เป็น	คราวๆ	ไป

ข้อ		18	 ผู้	มี	สิทธิ	เข้า	ศึกษา	จะ	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	ก็	ต่อ	เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ได้	ขึ้น	ทะเบียน	ผู้	นั้น	เป็น	
นักศึกษา	แล้ว	ตาม	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	และ	ประกาศ	ให้	ทราบ		
เป็น	คราวๆ	ไป

ข้อ		19	 สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	สิ้น	สุด	ด้วย	เหตุ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		ตาย
(2)		ลา	ออก
(3)		ขาด	คุณสมบัต	ิตาม	ข้อ	14	หรือ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ตาม	ข้อ	15
(4)		ไม่	ปฏิบัติ	ตาม	ระเบียบ	ข้อ	บังคับ	ของ	มหาวิทยาลัย	 และ	มี	โทษ	ถึง	ขั้น	ให้	พ้น	สถานภาพ	การเป็น	

	นักศึกษา
(5)		ไม่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภายใน	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 และ	ไม่	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษาเพื่อ	รักษา		

สถานภาพ	นักศึกษา
(6)		ไม	่สำาเรจ็	การ	ศกึษา	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่กำาหนด	ไว้	ใน	หลกัสตูร	เวน้	แต	่จะ	ได	้รบั	อนมุตั	ิจาก	มหาวทิยาลยั	

ให	้ต่อ	อาย	ุสถานภาพ	นักศึกษา
(7)		ได้	รับ	อนุมัติ	ปริญญา	หรือ	อนุปริญญา	จาก	สภา	มหาวิทยาลัย	แล้ว	 เว้น	แต่	จะ	ได้	รับ	อนุมัติ	จาก	

มหาวิทยาลัย	ให	้เข้า	ศึกษา	ต่อ
(8)		ไม่	ปฏิบัต	ิตาม	ระเบียบ	ข้อ	บังคับ	ของ	มหาวิทยาลัย	และ	ม	ีโทษ	ถึง	ขั้น	ให	้ออก
(9)		ปลอม	แปลง	เอกสาร	ที่	ใช้	เป็น	หลัก	ฐาน	ต่อม	หา	วิทยาลัย
ข้อ		20	 เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ได้	ขึ้น	ทะเบียน	ผู้	ใด	เป็น	นักศึกษา	แล้ว	 ให้	ดำาเนิน	การ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัต	ิและ	

การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	ผู้	นั้น	ให	้แล้ว	เสร็จ	ภายใน	หนึ่ง	ปี	นับ	แต่	วัน	ที่	ได้	รับ	ผู้	นั้น	เข้า	ศึกษา	โดย	ให	้มี	คณะ	กรรมการ	
ทำา	หน้าที่	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัต	ิและ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	ผู้	ม	ีสิทธิ	เข้า	ศึกษา	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้

ใน	กรณ	ีที	่ม	ีเหต	ุจำาเปน็	ไม	่อาจ	ตรวจ	สอบ	ให	้แลว้	เสรจ็	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่กำาหนด	ใน	วรรค	หนึง่	ได้	ให	้เสนอ	ตอ่	
อธิการบดี	เพื่อ	ขยาย	เวลา	ออก	ไป	ได	้เป็น	คราวๆ	ไป	คราว	ละ	ไม่	เกิน	6	เดือน

คุณสมบัติ	 การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	 การ	ได้	มา	ซึ่ง	คณะ	กรรมการ	 หลัก	เกณฑ์	 วิธี	การ	ตรวจ	สอบ	 และ		
การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ตาม	วรรค	หนึ่ง	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	ของ	มหาวิทยาลัย

ข้อ		21	 นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ต้อง	ปฏิบัติ	ตาม	วินัย	นักศึกษา	ตาม	ระเบียบ	ที่	
มหาวิทยาลัย	กำาหนด

โทษ	ทาง	วนิยั	ที	่จะ	ลง	ผู	้ม	ีอำานาจ	สัง่	ลงโทษ	ทาง	วนิยั	หลกั	เกณฑ	์และ	วธิ	ีการ	ใน	การ	พจิารณา	ลงโทษ	ทาง	วนิยั	
ให้	เป็น	ไป	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	ระเบียบ	ของ	มหาวิทยาลัย

ข้อ		22	 สถานภาพ	ของ	นักศึกษา	ใน	แต่ละ	ชั้น	ปี	ให้	เป็น	ไป	ตาม	เกณฑ์	ดังนี้
(1)		นักศึกษา	ที่	สอบไล	่ได้	น้อย	กว่า	6	ชุด	วิชา	ให	้เทียบ	เป็น	นักศึกษา	ชั้น	ป	ีที่	1
(2)		นักศึกษา	ที	่สอบไล	่ได	้ตั้งแต	่6	ชุด	วิชา	ขึ้น	ไป	แต่	น้อย	กว่า	12	ชุด	วิชา	ให	้เทียบ	เป็น	นักศึกษา	ชั้น	ป	ีที่	2
(3)		นักศึกษา	ที	่สอบไล	่ได้	ตั้งแต	่12	ชุด	วิชา	ขึ้น	ไป	แต่	น้อย	กว่า	18	ชุด	วิชา	ให้	เทียบ	เป็น	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที	่3
(4)		นักศึกษา	ที่	สอบไล	่ได้	ตั้งแต่	18	ชุด	วิชา	ขึ้น	ไป	ให้	เทียบ	เป็น	นักศึกษา	ชั้น	ป	ีที่	4
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หมวด3

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

ข้อ	23	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	อย่าง	น้อย	1	 ชุด	วิชา	 แต่	ไม่	เกิน	
3	ชุด	วิชา	จนกว่า	จะ	ครบ	จำานวน	ชุด	วิชา	ตาม	หลักสูตร	ใน	สาขา	วิชา	ที่	ศึกษา

ข้อ	24	 มหาวิทยาลัย	อาจ	กำาหนด	ให้	นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	
ประกาศ	กำาหนด	 	ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ช้า	กว่า	กำาหนด	ได	้โดย	เสีย	ค่า	ธรรมเนียม	เพิ่ม	 ทั้งนี	้ต้อง	ก่อน	วัน	สอบไล่	ประจำา	
ภาค	การ	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	เดือน

นกัศกึษา	ที่	ไม	่ได	้ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	และ	ประสงค	์จะ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	
หาก	จะ	รักษา	สถานภาพ	นักศึกษา	ไว้	ให	้ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ต่อม	หา	วิทยาลัย

ข้อ	25	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ใด	เป็น	ครั้ง	แรก	ต้อง	ชำาระ	ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา	ของ	ชุด	วิชา	นั้น		
ตาม	อัตรา	ที่	กำาหนด	พร้อม	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน

ข้อ	26	นักศึกษา	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ใน	สาขา	วิชา	ที่	ศึกษา	ได	้ เมื่อ	เหลือ	วิชา	
	ที	่จะ	ต้อง	ศึกษา	ไม่	เกิน	3	ชุด	วิชา	สุดท้าย	ของ	หลักสูตร

ข้อ	27	 นักศึกษา	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ชุด	วิชา	ใด	ใน	การ	ประเมิน	ผล	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	ข้อ	บังคับ	นี้	 หาก	ประสงค์		
จะ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ให	้ลง	ทะเบียน	ได	้ภายใน	เวลา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	28	นักศึกษา	ที่	ประสงค	์จะ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ให	้ยื่น	คำาร้อง	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ต่อม	หา	วิทยาลัย	ภายใน	ระยะ	เวลา	
	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 และ	เมื่อ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ใด	แล้ว	จำานวน	ชุด	วิชา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ต้อง	ไม่	เกิน	จำานวน	
3	ชุด	วิชา

ข้อ	29	นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ถอน	ชุด	วิชา	ใด	ภาย	หลัง	จาก	ที่	นักศึกษา	ได้	รับ	ทราบ	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	แล้ว	
ให	้ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	นั้น	ต่อม	หา	วิทยาลัย	ภายใน	เวลา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ถอน	การ	ลง	ทะเบียน	 มหาวิทยาลัย	จะ	ไม่	คืน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ชุด	วิชา	นั้น	ให้	แก่	
นักศึกษา

ขอ้	30	ใน	กรณ	ีที	่มหาวทิยาลยั	ประกาศ	ไม	่เปดิ	การ	เรยีน	การ	สอน	ชดุ	วชิา	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	ใด	ภาย	หลงั	จาก		
ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	แล้ว	 ให้	ถือว่า	นักศึกษา	ผู้	นั้น	ไม่	เคย	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ชุด	วิชา	นั้น	และ	มหาวิทยาลัย		
จะ	คืน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ชุด	วิชา	นั้น	ให้	แก่	นักศึกษา

ข้อ	31	 นักศึกษา	ซึ่ง	มี	ความ	จำาเป็น	ต้อง	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ต่อม	หา	วิทยาลัย	
ภายใน	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 โดย	ให้	ถือว่า	ระยะ	เวลา	ที่	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 ถือ	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ระยะ	เวลา		
การ	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร

นักศึกษา	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ได้	ครั้ง	ละ	ไม่	เกิน	สอง	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	ติดต่อ	กัน	 แต่	ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา		
มี	ความ	จำาเป็น	ต้อง	ลา	พัก	การ	ศึกษา	มากกว่า	สอง	ภาค	การ	ศึกษา	ติดต่อ	กัน	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ลา	พัก	ต่อม	หา	วิทยาลัย	
เพื่อ	พิจารณา	อนุมัติ	เป็น	คราวๆ	ไป

ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ซึ่ง	ประสงค์	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	 การ	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ลา	พัก		
ตอ้ง	กระทำา	ภายใน	กำาหนด	เวลา	ของ	การ	ถอน	ชดุ	วชิา	และ	ให	้ถอืวา่	เปน็การ	ถอน	ชดุ	วชิา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ไว	้แลว้	ดว้ย	
คำารอ้ง	ขอ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ที่	ได	้ยืน่	หลงั	กำาหนด	เวลา	ของ	การ	ถอน	ชดุ	วชิา	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	นัน้	ให	้ถอืวา่	คำารอ้ง	นัน้	ตก	ไป
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นกัศกึษา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	ใด	ไว	้แลว้	และ	ขอ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	มากกวา่	หนึง่	ภาค	การ	ศกึษา	
ให้	ถือว่า	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	นั้น	เป็นการ	ถอน	ชุด	วิชา	 และ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป		
เป็นการ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	และ	ให	้นำา	ความ	ใน	วรรค	สาม	มา	ใช	้บังคับ	โดย	อนุโลม

นักศึกษา	ที่	ได	้รับ	อนุมัติ	ให้	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 จะ	ต้อง	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	
นักศึกษา	ทุก	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	ที่	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	มิ	ฉะนั้น	จะ	ถูก	ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา

นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 เมื่อ	จะ	กลับ	เข้า	ศึกษา	ต่อ	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป	ให้	แสดง		
ความ	ประสงค์	โดย	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น

ข้อ	32	การ	ลง	ทะเบียน	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	และ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	จะ	ม	ีผล	สมบูรณ	์ก็	ต่อ	เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รับ	
อนุมัติ	จาก	มหาวิทยาลัย

การ	ลง	ทะเบียน	 การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	 และ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 จะ	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ตาม	อัตรา	ที่	
มหาวิทยาลัย	ประกาศ	กำาหนด

ขอ้	33	การ	ดำาเนนิ	กจิกรรม	ใน	หมวด	นี	้ให	้เปน็	ตาม	หลกั	เกณฑ	์วธิ	ีการ	และ	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่มหาวทิยาลยั	
ประกาศ	กำาหนด	ให	้ทราบ	เป็น	คราวๆ	ไป

หมวด4

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ	34	 ให้	มี	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ทุก	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ได้	ลง	ทะเบียน	ไว้	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	และ	
	ใช้	วิธ	ีการ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ดังนี้

(1)		การ	ให	้คะแนน	กิจกรรม	หรือ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ
(2)		การ	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา
(3)		การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กิจกรรม	วิชาชีพ	ตาม	ที่	สาขา	วิชา	ต่างๆ	จะ	กำาหนด	ใน	ช่วง	ก่อน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา
ข้อ	35	 การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ให้	สาขา	วิชา	เป็น	ผู้	กำาหนด	ว่า	ชุด	วิชา	ใด	เป็น	ชุด	วิชา	

	เชิง	ทฤษฎี	หรือ	ชุด	วิชา	ใด	เป็น	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	และ	ให	้ม	ีอำานาจ	กำาหนด	เกณฑ์	การ	ให้	คะแนน	สำาหรับ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	
และ	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	ตาม	ลักษณะ	ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	ที่	สาขา	วิชา	รับ	ผิด	ชอบ	 	แต่	ต้อง	เป็น	ไป	ตาม		
หลกั	เกณฑ	์การ	ประเมนิ	ผล	ที	่ม	ีการ	กำาหนด	สดัสว่น	โดย	สภา	วชิาการ	ทัง้นี	้ตาม	ที	่กำาหนด	ใน	ระเบยีบ	ของ	มหาวทิยาลยั

ใน	กรณี	ที่	สาขา	วิชา	ใด	เห็น	ว่า	ชุด	วิชา	ที่	สาขา	วิชา	รับ	ผิด	ชอบ	มี	ความ	จำาเป็น	ที่	จะ	ต้อง	กำาหนด	เกณฑ์		
การ	ให้	คะแนน	แตก	ต่าง	จาก	หลัก	เกณฑ์	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	วรรค	หนึ่ง	 ให้	เส	นอ	ต่อ	สภา	วิชาการ	เพื่อ	ให้	ความ	เห็น	ชอบ	
	เป็น	ราย	ชุด	วิชา	ไป

ประเภท	ข้อสอบ	 และ	จำานวน	ข้อสอบ	ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	ใน	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	ให้	เป็น	ไป		
ตาม	ที่	สภา	วิชาการ	กำาหนด

ข้อ	36	 การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ชุด	วิชา	เชิง	ทฤษฎี	ที่	มี	คะแนน	กิจกรรม	หรือ	คะแนน	ฝึก	ปฏิบัติ		
หาก	นกัศกึษา	สอบไล	่ไม	่ผา่น	ให	้นำา	คะแนน	กจิกรรม	หรอื	คะแนน	ฝกึ	ปฏบิตั	ิดงั	กลา่ว	ไป	รวม	กบั	คะแนน	ใน	การ	สอบ	ซอ่ม	
ของ	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	

หาก	สอบ	ซ่อม	ไม่	ผ่าน	อีก	ให	้ลง	ทะเบียน	เรียน	ใหม	่และ	ทำา	กิจกรรม	หรือ	ฝึก	ปฏิบัติ	ทำา	ใหม่
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ข้อ	37	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	ให	้ดำาเนิน	การ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		การ	ตัดสิน	ผล	การ	สอบ	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	สอบ	ผ่าน	ทั้ง	ภาค	ทฤษฎี	และ	ภาค	ปฏิบัติ	 การ	ให้	ลำาดับ	ขั้น		

ผล	การ	สอบ	พิจารณา	จาก	คะแนน	ของ	ภาค	ทฤษฎ	ีรวม	กับ	ภาค	ปฏิบัติ
(2)		กรณี	สอบไล่	ภาค	ทฤษฎี	ไม่	ผ่าน	แต่	สอบ	ผ่าน	เฉพาะ	ภาค	ปฏิบัติ	 ให้	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ		

เขา้	สอบ	ซอ่ม	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎ	ีไม	่ตอ้ง	สอบ	ภาค	ปฏบิตั	ิถา้	นกัศกึษา	สอบ	ซอ่ม	ใน	ภาค	ทฤษฎ	ีไม	่ผา่น	อกี	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	
	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	นี้	ใหม่	 การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ซ้ำา	ใน	ภาค	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	 สามารถ	กระทำา	ได้	ใน	ภาค	การ	ศึกษา		
ที่	เปิด	สอน		โดย	สอบ	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎี	แต่	เพียง	อย่าง	เดียว	จนกว่า	จะ	สอบ	ผ่าน

(3)		กรณี	สอบไล่	ผ่าน	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎี	แต่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ภาค	ปฏิบัติ	 ให้	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ		
เขา้	สอบ	ซอ่ม	เฉพาะ	ภาค	ปฏบิตั	ิไม	่ตอ้ง	สอบ	ภาค	ทฤษฎ	ีถา้	นกัศกึษา	สอบ	ซอ่ม	ใน	ภาค	ปฏบิตั	ิไม	่ผา่น	อกี	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	
	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	นี้	ใหม	่การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ซ้ำา	สามารถ	กระทำา	ได้	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่เปดิ	สอน	โดย	สอบ	เฉพาะ		
ภาค	ปฏิบัติ	แต่	เพียง	อย่าง	เดียว	จนกว่า	จะ	สอบ	ผ่าน

ทั้งนี้	การ	ประเมิน	ผล	ตาม	(2)	 และ	(3)	 หาก	มี	การ	ปรับปรุง	ชุด	วิชา	นักศึกษา	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใหม่		
และ	สอบ	ทั้ง	ทฤษฎี	และ	ปฏิบัติ

ข้อ	38	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ให	้ดำาเนิน	การ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		การ	ตัดสิน	ผล	การ	สอบ	ให	้ถือ	คะแนน	รวม	ของ	ทั้ง	ภาค	ทฤษฎี	และ	ภาค	ปฏิบัติ
(2)		กรณี	สอบไล่	ภาค	ทฤษฎี	ไม่	ผ่าน	แต่	สอบ	ผ่าน	เฉพาะ	ภาค	ปฏิบัติ	 ให้	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ	

	เขา้	สอบ	ซอ่ม	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎ	ีไม	่ตอ้ง	สอบ	ภาค	ปฏบิตั	ิถา้	นกัศกึษา	สอบ	ซอ่ม	ใน	ภาค	ทฤษฎ	ีไม	่ผา่น	อกี	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง		
ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	นี้	ใหม่	 การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ซ้ำา	ใน	ภาค	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	 สามารถ	กระทำา	ได้	ใน	ภาค	การ	ศึกษา		
ที่	เปิด	สอน		โดย	สอบ	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎ	ีแต่	เพียง	อย่าง	เดียว	จนกว่า	จะ	สอบ	ผ่าน

(3)		กรณี	สอบไล่	ผ่าน	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎี	แต่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ภาค	ปฏิบัติ	 ให้	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ		
เข้า	สอบ	ซ่อม	เฉพาะ	ภาค	ปฏิบัติ	ไม่	ต้อง	สอบ	ภาค	ทฤษฎี	ถ้า	นักศึกษา	สอบ	ซ่อม	ใน	ภาค	ปฏิบัติ	ไม่	ผ่าน	อีก	นักศึกษา		
จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	นี้	ใหม่	 การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ซ้ำา	ใน	ภาค	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	 สามารถ	กระทำา	ได้	ใน		
ภาค	การ	ศึกษาที่	เปิด	สอน		โดย	สอบ	เฉพาะ	ภาค	ปฏิบัต	ิแต่	เพียง	อย่าง	เดียว	จนกว่า	จะ	สอบ	ผ่าน

ทั้งนี	้หาก	ม	ีการ	ปรับปรุง	ชุด	วิชา	นักศึกษา	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใหม	่และ	สอบ	ทั้ง	ทฤษฎี	และ	ปฏิบัติ
ข้อ	39	 การ	ประเมิน	ผล	ของ	คะแนน	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ให้	เป็น	ไป	ตาม	หลัก	เกณฑ์	 วิธี	การ	 และ	เงื่อนไข		

ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด
ข้อ	40	 การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ใช้	ระบบ	การ	ให้	ลำาดับ	ขั้น	ความ	สามารถ	ใน	การ	เรียน	รู้	ของ	นักศึกษา		

ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 ลำาดับ	ขั้น	 	 ความ	หมาย
	 		 	 	 	 	 H	 เกียรตินิยม	(Honor)
	 		 	 	 	 	 S	 ผ่าน	(Satisfactory)
	 		 	 	 	 	 U	 ไม่	ผ่าน	(Unsatisfactory)
	 		 	 	 	 	 I	 ไม่	สมบูรณ์	(Incomplete)
ข้อ	41	นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	ลำาดับ	ขั้น	I	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ใน	กรณ	ีดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		นักศึกษา	ไม่	ได	้เข้า	สอบไล	่ชุด	วิชา	ที	่ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	ครั้ง	แรก
(2)		นักศึกษา	ได้	คะแนน	ฝึก	ปฏิบัติ	หรือ	คะแนน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กิจกรรม	วิชาชีพ	ตาม	หลักสูตร		

ไม่	เสร็จ	สมบูรณ์	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน
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กรณี	ตาม	(1)	 เมื่อ	นักศึกษา	ได้	เข้า	สอบ	ซ่อม	และ	สอบ	ผ่าน	ก็	จะ	ได้	ลำาดับ	คะแนน	ตาม	ผล	การ	สอบ	ซ่อม	
โดย	ไม่มี	เครื่องหมาย*	 ที่	แสดง	ว่า	เป็น	ลำาดับ	ขั้น	จาก	การ	สอบ	ซ่อม	 แต่	ถ้า	นักศึกษา	ไม่	ได้	เข้า	สอบ	ซ่อม	ลำาดับ	ขั้น	I		
จะ	ถูก	เปลี่ยน	เป็น	U	โดย	อัตโนมัติ

ข้อ	42	 การ	นับ	ชุด	วิชา	สะสม	ของ	นักศึกษา	เพื่อ	ให้	ครบ	หลักสูตร	ให้	นับ	เฉพาะ	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	สอบ	ได้	
ลำาดับ	ขั้น	H	และ	S	เท่านั้น

ใน	กรณ	ีที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ใด	ที่	ระบ	ุไว้	ว่า	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	เทียบ	เท่า	ชุด	วิชา	อื่น	ที่	เรียน	มา	แล้ว	
หรือ	ที่	กำาลัง	เรียน	อยู่	การ	นับ	ชุด	วิชา	สะสม	ให	้นับ	ชุด	วิชา	ใด	ชุด	วิชา	หนึ่ง	เท่านั้น

ขอ้	43	เมือ่	นกัศกึษา	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	ใด	แลว้	และ	สอบ	ไม	่ผา่น	มากกวา่	หนึง่	ครัง้	ให	้นบั	ชดุ	วชิา	สะสม	
ใน	ชุด	วิชา	นั้น	เฉพาะ	ครั้ง	สุดท้าย	ได	้เพียง	ครั้ง	เดียว	โดย	ให	้ม	ีเครื่องหมาย*	กำากับ	ที	่ลำาดับ	ขั้น	ผล	การ	สอบ

ข้อ	44	 นักศึกษา	ที	่สอบ	ไม่	ผ่าน	ใน	ชุด	วิชา	บังคับ	 จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	นั้น	ซ้ำา	จนกว่า	จะ	สอบ	ได้	
แต่	ถ้า	หาก	นักศึกษา	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ใน	ชุด	วิชา	เลือก	 จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ชุด	นั้น	ซ้ำา	อีก	หรือ	เลือก	เรียน	ชุด	วิชา	
เลือก	ชุด	วิชา	อื่น	แทน	ก็ได้

ข้อ	45	 มหาวิทยาลัย	จะบัน	ทึก	และ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	ใน	ระหว่าง	การ	ศึกษา	ตาม	ลำาดับ	ขั้น	คะแนน	
	ที่	ได	้รับ	ใน	ทุก	ชุด	วิชา

ข้อ	46	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	ปฏิบัติ	ตาม	ระเบียบ	ว่า	ด้วย	การ	สอบไล่	 ซึ่ง	มหาวิทยาลัย	จะ	ประกาศ	ให้	ทราบ	
	เป็น	คราวๆ	ไป

หมวด5

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ	47	 ให้	มี	คณะ	กรรมการ	ขึ้น	คณะ	หนึ่ง	 เรียก	ว่า	 “คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	
เทียบ	ประสบ	กา	รณ์”	ซึ่ง	อธิการบด	ีแต่ง	ตั้ง	ประกอบ	ด้วย	รอง	อธิการบดี	ที	่อธิการบดี	มอบ	หมาย	คน	หนึ่ง	เป็น	ประธาน	
กรรมการ	 และ	กรรมการ	อื่น	ซึ่ง	แต่ง	ตั้ง	จาก	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ภายใน	หรือ	ภายนอก	มหาวิทยาลัย	อีก	จำานวน	ไม่	น้อย	กว่า		
6	คน	แต่	ไม่	เกิน	9	คน

ให้	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	 เป็น	กรรมการ	และ	เลขานุการ	 และ	อาจ	แต่ง	ตั้ง	เจ้า	หน้าที่	ใน		
สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	อีก	จำานวน	ไม่	เกิน	2	คน	ให	้ทำา	หน้าที่	ผู	้ช่วย	เลขานุการ	ก็ได้

คุณสมบัต	ิการ	ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	แต่ง	ตั้ง	วิธ	ีการ	ดำาเนิน	งาน	ของ	คณะ	กรรมการ	
ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	48	ให	้คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ	์มี	อำานาจ	และ	หน้าที่		ดังนี้
(1)		 เสนอ	แนะ	ต่อ	สภา	มหาวิทยาลัย	เพื่อ	ให้	มี	การ	กำาหนด	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	

เทียบ	ประสบการณ์	รวม	ทั้ง	การ	โอน	ชุด	วิชา	ให้	สอดคล้อง	กับ	การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	มหาวิทยาลัย
(2)		พิจารณา	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์	ของ	ผู้	ประสงค์	จะ	ขอ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	

	และ	เทียบ	ประสบการณ์	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้
(3)		พิจารณา	เทียบ	ประสบการณ	์ของ	ผู้	ศึกษา	นอก	ระบบ	และ	ผู	้ศึกษา	ตาม	อัธยาศัย
(4)		แต่ง	ตั้ง	คณะ	อนุกรรมการ	เพื่อ	พิจารณา	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์	ใน	แต่ละ		

สาขา	วิชา
(5)		ดำาเนิน	การ	อื่น	ตาม	ที่	ได	้รับ	มอบ	หมาย
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ข้อ	49	 นักศึกษา	ที	่ประสงค์	ขอ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	การ	เทียบ	ประสบการณ์	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้	 สามารถ		
ยืน่	คำารอ้ง	ตอ่ม	หา	วทิยาลยั	ได	้ตัง้แต	่ภาค	การ	ศกึษา	แรก	ที	่เขา้	ศกึษา	เปน็ตน้	ไป	และ	จะ	ตอ้ง	เสยี	คา่	ธรรมเนยีม	การ	เทยีบ	
ผล	การ	ศึกษา	และ	การ	เทียบ	ประสบการณ์	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	50	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	การ	เทียบ	ประสบการณ	์แบ่ง	ออก	เป็น	3	ประเภท	คือ
(1)		การ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	ของ	ผู	้ศกึษา	ใน	ระบบ	การ	ศกึษา	เปน็การ	นำา	รายวชิา	หรอื	กลุม่	รายวชิา	ที่	ได	้ศกึษา	

จาก	สถาบัน	อุดมศึกษา	อื่น	หรือ	เทียบ	เท่า	เข้า	สู	่หลักสูตร	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีของ	มหาวิทยาลัย
(2)		การ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	หรอื	งาน	หรอื	ประสบการณ	์เปน็	งาน	รายวชิา	ของ	ผู	้ศกึษา	นอก	ระบบ	การ	ศกึษา	

เปน็การ	นำา	งาน	หรอื	ประสบการณ	์ของ	ผู	้ศกึษา	นอก	ระบบ	การ	ศกึษา	มา	เทยีบ	เปน็	งาน	รายวชิา	เขา้	สู	่หลกัสตูร	ใน	ระดบั	
ปริญญา	ตร	ีของ	มหาวิทยาลัย

(3)		การ	เทียบ	งาน	หรือ	ประสบการณ์	เป็น	งาน	รายวิชา	ของ	ผู้	ศึกษา	ตาม	อัธยาศัย	 เป็นการ	นำา	งาน	หรือ	
ประสบการณ	์ของ	ผู้	ศึกษา	ตาม	อัธยาศัย	หรือ	ศึกษา	ด้วย	ตนเอง	ตาม	ความ	สนใจ	 ศักยภาพ	ความ	พร้อม	และ	โอกาส	
โดย	ศึกษา	จาก	บุคคล	 ประสบการณ์	ทำางาน	 สังคม	 สภาพ	แวดล้อม	 สื่อ	หรือ	แหล่ง	ความ	รู้	อื่นๆ	 มา	เทียบ	เป็น	งาน	
รายวิชา	เข้า	สู่	หลักสูตร	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีของ	มหาวิทยาลัย

ขอ้	51	รายวชิา	หรอื	กลุม่	รายวชิา	ที	่นำา	มา	ขอ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	ของ	นกัศกึษา	ซึง่	ได	้รบั	การ	ขึน้	ทะเบยีน	เปน็	
นักศึกษา	แล้ว	และ	ได้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	เทียบ	งาน	รายวิชา	ตาม	ข้อ	50(1)	ต้อง	มี	ลักษณะ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

(1)		เป็น	งาน	รายวิชา	หรือ	กลุ่ม	วิชา	ใน	หลักสูตร	ของ	สถาบัน	อุดมศึกษา	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	รับรอง
(2)		 เนื้อหา	ของ	รายวิชา	หรือ	กลุ่ม	วิชา	นั้น	ต้อง	มี	เนื้อหา	สาระ	ครอบคลุม	หรือ	ตรง	กับ	เนื้อหา	ของ		

ชุด	วิชา	ใน	หลักสูตร	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ที่	นักศึกษา	ผู้	นั้น	เข้า	ศึกษา	 ไม่	น้อย	กว่า	สาม	ใน	สี่	 ของ	ชุด	วิชา	ที่	ขอ	เทียบ	
ผล	การ	ศึกษา	ของ	รายวิชา	หรือ	กลุ่ม	วิชา	นั้น	 ต้อง	ได้	ลำาดับ	ขั้น	ไม่	ต่ำา	กว่า	ตัว	อักษร	C	 หรือ	มี	แต้ม	ช่วง	ระดับ	คะแนน		
ไม่	ต่ำา	กว่า	2.00	หรือ	เทียบ	เท่า

ขอ้	52	การ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	หรอื	กลุม่	วชิา	ให	้เทยีบ	ได	้ไม	่เกนิ	สาม	ใน	สี	่ของ	ชดุ	วชิา	ตาม	หลกัสตูร	ที	่ขอ	เทยีบ	
และ	เมื่อ	เทียบ	งาน	รายวิชา	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ม	ีระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ไม	่น้อย	กว่า	หนึ่ง	ป	ีการ	ศึกษา

งาน	รายวิชา	หรือ	กลุ่ม	งาน	รายวิชา	ที่	เทียบ	งาน	รายวิชา	กับ	ชุด	วิชา	ใน	หลักสูตร	แล้ว	นั้น	จะ	ไม่	นำา	มา	รวม	
คำานวณ	แต้ม	ระดับ	คะแนน	เฉลี่ย	ของ	การ	ศึกษา	ใน	หลักสูตร

ข้อ	53		 รายวชิา	หรอื	กลุม่	รายวชิา	ที	่นำา	มา	ขอ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	ของ	นกัศกึษา		ซึง่	ได	้รบั	การ	ขึน้	ทะเบยีน	
เปน็	นกัศกึษา	แลว้	และ	ได้	ยืน่	คำารอ้ง	ขอ	เทยีบ	งาน	รายวชิา	ตาม	ขอ้	50(2)	ตอ้ง	ม	ีลกัษณะ	ตาม	ที	่คณะ	กรรมการ	บรหิาร		
การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์	ประกาศ	กำาหนด

ข้อ	54		 งาน	หรือ	ประสบการณ์	ของ	ผู้	ศึกษา	นอก	ระบบ	การ	ศึกษา	หรือ	ผู้	ศึกษา	ตาม	อัธยาศัย	ซึ่ง	ยื่น	คำาขอ		
เทยีบ	งาน	รายวชิา	ตาม	ขอ้	50(2)	หรอื	ขอ้	50(3)	ตอ้ง	ม	ีลกัษณะ	ตาม	หลกั	เกณฑ	์และ	วธิ	ีการ	ที	่สภา	มหาวทิยาลยั	กำาหนด	
	โดย	คำา	แนะนำา	ของ	คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์

ข้อ	55		 ให้	คณะ	อนุกรรมการ	ที่	คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์		
ได้แต่ง	ตั้ง	ขึ้น	ใน	แต่ละ	สาขา	วิชา	 เป็น	ผู้	พิจารณา	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	หรือ	การ	เทียบ	ประสบการณ์	เป็น	งาน	รายวิชา		
ใน	ชุด	วิชา	ของ	สาขา	วิชา	ภายใน	ระยะ	เวลา	อัน	สมควร	และ	นำา	เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	
และ	เทียบ	ประสบการณ์	เพื่อ	พิจารณา	อนุมัติ

เพื่อ	ประโยชน	์แห่ง	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	การ	เทียบ	ประสบการณ	์ของ	ผู้	ศึกษา	นอก	ระบบ	และ	ผู	้ศึกษา	
ตาม	อัธยาศัย	 มหาวิทยาลัย	อาจ	พิจารณา	ทดสอบ	ความ	รู้	เนื้อหา	สาระ	ที่	นำา	มา	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	จาก	การ	ศึกษา		
นอก	ระบบ	และ	ตาม	อธัยาศยั	ดว้ย	วธิ	ีตา่งๆ	ตาม	ที	่คณะ	กรรมการ	บรหิาร	การ	เทยีบ	ผล	การ	ศกึษา	และ	เทยีบ	ประสบการณ	์
เห็น	สมควร	เช่น	สอบ	ข้อ	เขียน	สัมภาษณ์	ฝึก	ปฏิบัติ	หรือ	พิจารณา	แฟ้ม	สะสม	ผล	งาน
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ใน	กรณี	ที่	มี	เหตุ	จำาเป็น	เร่ง	ด่วน	หรือ	มี	เหตุผล	อัน	สมควร	 คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	
และ	เทียบ	ประสบการณ์	อาจ	ดำาเนิน	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	ตาม	วรรค	หนึ่ง	โดย	ไม่	ต้อง	รอ	ผล	การ	พิจารณา	ของ		
คณะ	อนุกรรมการ	ก็ได้

	 		 	 	

หมวด6

การโอนชุดวิชา

*ข้อ	56	การ	โอน	ผล	การ	ศึกษา	ของ	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	เป็นการ	นำา	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ได	้สอบ	ผ่าน	
แลว้	หลกัสตูร	ใด	หลกัสตูร	หนึง่	ของ	มหาวทิยาลยั	ทัง้	ใน	ระดบั	ประกาศนยีบตัร	อนปุรญิญา	ปรญิญา	ตร	ีหรอื	เทยีบ	เทา่	
หรอื	ใน	ระดบั	สงู	กวา่	ปรญิญา	ตร	ีหรอื	สมัฤ	ทธ	ิบตัร	ตาม	โครง	กา	รสมัฤ	ทธ	ิบตัร	มา	ใช	้และ	ให	้โอน	ได	้ทกุ	ชดุ	วชิา	ที	่ปรากฏ	
ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีที่	เข้า	ศึกษา	ใหม่

ใน	กรณี	ที่	มี	ปัญหา	ใน	การ	โอน	ชุด	วิชา	ตาม	ความ	ใน	หมวด	นี้	 ให้	เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ		
ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ	์วินิจฉัย	ชี้ขาด

หมวด7

การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

ข้อ	57	นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	สามารถ	กระทำา	ได	้ดังนี้
(1)		จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	มา	แล้ว	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ
(2)		จะ	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ต่อม	หา	วิทยาลัย	ไม่	น้อย	กว่า	30	วัน	ก่อน	วัน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	ที่	ประสงค์	จะ	

ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก
(3)		การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	จะ	ม	ีผล	สมบูรณ	์ก็	ต่อ	เมื่อ	ได	้รับ	อนุมัติ	จาก	มหาวิทยาลัย	

แล้ว
(4)		นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	จาก	มหาวิทยาลัย	ให้	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	 หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	 ต้อง	

ศึกษา	ครบ	ตาม	หลักสูตร	ของ	สาขา	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	ที่	สังกัด	ใหม่	 ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา	ที่	เหลือ	ตาม	หลักสูตร		
ที่	ย้าย	เข้า	ศึกษา

หมวด8

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ	58	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ต้อง	ม	ีคุณสมบัต	ิดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		สอบ	ได	้จำานวน	ชุด	วิชา	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลักสูตร	และ	ข้อ	กำาหนด	ของ	สาขา	วิชา
(2)		ม	ีระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ครบ	ตาม	ระเบียบ	และ	ข้อ	บังคับ
(3)		ไม่ม	ีความ	ประพฤติ	เสื่อม	เสีย
(4)		ไม่ม	ีภาระ	หนี	้สิน	ต่อม	หา	วิทยาลัย

หมายเหตุ	*แก้ไข	โดย	ข้อ	บังคับ	สภา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ี(ฉบับ	ที	่2)	พ.ศ.	2548
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ข้อ	59	 ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ประสงค์	ที่	จะ	ขอรับ	อนุปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	ที่	ไม่มี	หลักสูตร	อนุปริญญา	ไว้		
โดยเฉพาะ		 นักศึกษา	จะ	ต้อง	สอบ	ได้	ชุด	วิชา	บังคับ	ไม่	น้อย	กว่า	สาม	ใน	สี่	ของ	ชุด	วิชา	บังคับ	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร		
ปริญญา	ตร	ีที่	ตน	จะ	ขอรับ	อนุปริญญา

หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ขอรับ	อนุปริญญา	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	ของ	สภา	มหาวิทยาลัย
ข้อ	60	 ให้	นักศึกษา	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ต่อม	หา	วิทยาลัย	ไม่	น้อย	กว่า	สามสิบ	วัน	 ก่อน	วัน		

สิ้น	ภาค	การ	ศึกษา	ภาค	สุดท้าย	ที	่นักศึกษา	คาด	ว่า	จะ	สอบ	ได้	ชุด	วิชา	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลักสูตร
ข้อ	61	 ประธาน	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	เป็น		

ผู้	พิจารณา	เสนอ	ชื่อ	ผู้	สมควร	ได้	รับ	ปริญญา	ต่อ	สภา	วิชาการ	เพื่อ	ให	้สภา	มหาวิทยาลัย	พิจาร	ณา	อนุมัติ
ข้อ	62	 เมื่อ	สภา	มหาวิทยาลัย	อนุมัติ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	 วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ให้	ถือ	วัน	ถัด	จาก	วัน	สิ้น	สุด		

การ	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	เป็น	วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา
ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ไม่	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	เรียน	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลักสูตร		

	แต่	มา	ยื่น	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	อื่น	หลัง	จาก	นั้น	 มหาวิทยาลัย	จะ	ถือ	วัน	ถัด	จาก	วัน	สิ้น	สุด	การ	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา		
ที่	นักศึกษา	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	เป็น	วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา

ข้อ		63	มหาวทิยาลยั	จะบนั	ทกึ	และ	รายงาน	ผล	การ	สำาเรจ็	การ	ศกึษา	ใน	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศกึษา	ตา	มลำาดบั	ขัน้	
	คะแนน	ใน	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ผ่าน

ข้อ		64	นักศึกษา	ที่	จะ	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	จะ	ต้อง	มี	คุณสมบัต	ิดังนี้
(1)		เกียรตินิยม	อันดับ	หนึ่ง
	 	 (ก)	สอบ	ได้	ชุด	วิชา	ครบ	ตาม	หลักสูตร	ภายใน	กำาหนด	เวลา	ใน	หลักสูตร	การ	ศึกษา	นั้นๆ
	 	 (ข)	ไม่	เคย	สอบ	ได	้คะแนน	ลำาดับ	ขั้น	U	ใน	ชุด	วิชา	ใด	ตลอด	หลักสูตร
	 	 (ค)	ไม่	เคย	เรียน	ซ้ำา	ชุด	วิชา	ใด	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน
	 	(ง)	ม	ีชุด	วิชา	สะสม	ของ	ลำาดับ	ขั้น	H	เป็น	จำานวน	ตั้งแต่	สาม	ใน	สี่	ขึ้น	ไป	ของ	ชุด	วิชา	ทั้งหมด
(2)		เกียรตินิยม	อันดับ	สอง	ม	ีคุณสมบัต	ิตาม	ข้อ	(ก)	(ข)	และ	(ค)	อีก	ทั้ง	เป็น	ผู้	ที่	มี	ชุด	วิชา	สะสม	ของ	ลำาดับ	

ขั้น	H	เป็น	จำานวน	ไม่	น้อย	กว่า	ครึ่ง	หนึ่ง	ของ	ชุด	วิชา	สะสม	ทั้งหมด
ข้อ		65	นักศึกษา	ที่	ได	้รับ	การ	เทียบ	งาน	รายวิชา	หรือ	โอน	ชุด	วิชา	ไม่ม	ีสิทธิ	ได	้รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม
ข้อ	66	 บัณฑิต	ที่	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	อันดับ	หนึ่ง	 จะ	ได้	รับ	เหรียญ	ทอง	เกียรตินิยม	 และ	บัณฑิต		

ที่	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	อันดับ	สอง	จะ	ได้	รับ	เหรียญ	เงิน	เกียรตินิยม
บัณฑิต	ที่	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	อันดับ	หนึ่ง	และ	ได้	คะแนน	เฉลี่ย	สะสม	สูงสุด	ใน	สาขา	วิชา	หรือ		

แขนง	วิชา	ใด	ใน	ปี	การ	ศึกษา	ใด	 จะ	ได้	รับ	เข็ม	ทองคำา	ตรี	ศร	เป็	นรา	งวัล	ผล	การ	เรียน	ยอด	เยี่ยม	ใน	สาขา	วิชา	หรือ		
แขนง	วิชา	นั้น

ข้อ	67	 เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ได้	พิจารณา	มี	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	ใน	เรื่อง	ใด	แล้ว	 หาก	นักศึกษา	ไม่	พอใจ	ใน		
คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	นั้น	 ให	้ม	ีสิทธิ	อุทธรณ	์ต่อ	สภา	มหาวิทยาลัย	 ได	้ภายใน	30	 วัน	 นับ	แต่	วัน	ที่	ได	้รับ	ทราบ	คำา	สั่ง	
หรือ	คำา	วินิจฉัย	แล้ว	แต่	กรณี

หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	อุทธรณ์	 การ	พิจารณา	วินิจฉัย	ชี้ขาด	อุทธรณ์	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	ที่		
สภา	มหาวิทยาลัย	กำาหนด
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บทเฉพาะกาล
ขอ้	68	ใน	ระหวา่ง	ที	่ยงั	ไมม่	ีระเบยีบ	ประกาศ	คำา	สัง่	หรอื	มต	ิอืน่	ใด	ที	่ตอ้ง	ออก	ตาม	ขอ้	บงัคบั	นี้	ให	้นำา	ระเบยีบ	

ประกาศ	 คำา	สั่ง	 หรือ	มติ	ที่	ออก	ตาม	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	
พ.ศ.	2523	และ	ที่	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	มา	ใช้	บังคับ	ไป	พลาง	ก่อน	เท่า	ที่	ไม	่ขัด	หรือ	แย้ง	กับ	ข้อ	บังคับ	นี้	จนกว่า	จะ	มี	ระเบียบ	
ประกาศ	คำา	สั่ง	หรือ	มติ	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้

ขอ้	69	ใน	ระหวา่ง	ที	่ยงั	ไมม่	ีขอ้	บงัคบั	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ศกึษา	ระดบั	อนปุรญิญา	
หรือ	ประกาศนียบัตร	ให้	ใช้	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2523	
และ	ที	่แกไ้ข	เพิม่	เตมิ	เฉพาะ	ใน	สว่น	ที	่เกีย่ว	กบั	การ	ศกึษา	ระดบั	อนปุรญิญา	หรอื	ประกาศนยีบตัร	ไป	พลาง	กอ่น	จนกวา่	
จะ	ม	ีข้อ	บังคับ	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ระดับ	อนุปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร

	 		 	 	 	 	 						 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2547

(ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

(ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ	 	 ใน	การ	ประชุม	สภา	มหาวิทยาลัย	ครั้ง	ที่	10/2547	 เมื่อ	วัน	ที่	10	 พฤศจิกายน	2547	 กำาหนดการ	ให้	ปริญญา	เกียรตินิยม	

	 	 ใน	ข้อ	64	(1)	(ก)	แห่ง	ข้อ	บังคับมหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2547	ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 	 “	สอบ	ได	้ชดุ	วชิา	ครบ	ตาม	หลักสตูร	ภายใน	กำาหนด	เวลา	ใน	หลักสตูร	การ	ศกึษานัน้ๆ	”	หมาย	ถงึ	สอบ	ได้	ชดุ	วชิา	ครบ	ตาม	โครงสรา้ง		

	 	 หลักสูตร	และ	ภายในระยะ	เวลา	ของ	หลักสูตร	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	 สำาหรับ	กรณี	ที่	สาขา	วิชา	กำาหนด	ให้นักศึกษา	เรียน	ชุด	วิชา	เพิ่ม	ขึ้น		

	 	 เพราะ	ผู้	สมัคร	เรียน	ใช้	วุฒิ	การ	ศึกษา	ไม่	ตรง	ตามคุณสมบัติ	ที่	กำาหนด	 จึง	ไม่มี	สิทธิ	ได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม	ตาม	ข้อ	บัง	คับฯ		

	 	 ดัง	กล่าว	เนื่องจาก	ใช้	เวลา	ศึกษา	เกิน	กว่า	ระยะ	เวลา	ที่	กำาหนด	ใน	หลักสูตร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)

พ.ศ.2548

โดยที	่เป็นการ	สมควร	แก้ไข	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย		การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ี
ให	้เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	15(2)	แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	
พ.ศ.	2521	สภา	มหาวทิยาลยั	โดย	คำา	แนะนำา	ของ	สภา	วชิาการ	จงึ	กำาหนด	ขอ้	บงัคบั		วา่	ดว้ย		การ	ศกึษา	ขัน้	ปรญิญา	ตร	ี
	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1	 ข้อ	บังคับ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ข้อ	บังคับ	สภา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 	การ	ศึกษา		
ขั้นปริญญา	ตร	ี(ฉบับ	ที่	2)	พ.ศ.	2548”

ข้อ	2	ข้อ	บังคับ	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3	ให้	ยกเลิก	ความ	ใน	ข้อ	56	 ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 	การ	ศึกษา		

ขั้น	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2547	และ	ให้	ใช	้ความ	ต่อ	ไป	นี้	แทน
“	ข้อ	56	 การ	โอน	ผล	การ	ศึกษา	ของ	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	 เป็นการ	นำา	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ได้	สอบ		

ผ่าน	แล้ว	หลักสูตร	ใด	หลักสูตร	หนึ่ง	ของ	มหาวิทยาลัย	ทั้ง	ใน	ระดับ	ประกาศนียบัตร	 อนุปริญญา	 ปริญญา	ตรี	 หรือ		
เทียบ	เท่า	 หรือ	ใน	ระดับ	ที่	สูง	กว่า	ปริญญา	ตรี	 หรือ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	ตาม	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตรมา	ใช้		 และ	ให้	โอน	ได้		
ทุก	ชุด	วิชา	ที่	ปรากฏ	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีที่	เข้า	ศึกษา	ใหม่

ใน	กรณี	ที่	มี	ปัญหา	ใน	การ	โอน	ชุด	วิชา	ตาม	ความ	ใน	หมวด	นี้	 ให้	เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ		บริหาร	การ	เทียบ		
ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ	์วินิจฉัย	ชี้	ขา	ด”

ข้อ	4		ให้	อธิการบดี	รักษา	การ	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้
	 	 	 	 	 	

	 		 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2548

       

(ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

(ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)

พ.ศ.2555

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี	
พ.ศ.	2547	ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	15(2)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	พ.ศ.	2521	สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่	5/2554	เมื่อวันที	่22	
มิถุนายน	พ.ศ.	2555	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

ข้อ	1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	
(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2555”	

ข้อ	2	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	
ข้อ	3	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยาม	 ในข้อ	5	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	
“การเทียบแทน	 หมายความว่า	 การนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง	 ครอบคลุม	 หรือ

คล้ายคลึงกันซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน”	
ข้อ	4	ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ปน็ขอ้	12/1	แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยการศกึษา

ขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	
“ข้อ	12/1	 นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรใหม่	 หลักสูตรปรับปรุง	 หรือหลักสูตรเดิมตาม

ที่กำาหนดในข้อบังคับนี้	 ให้มีสิทธิที่จะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่	 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	
ระยะเวลาที่กำาหนดในข้อ	10	ข้อ	11	หรือข้อ	12”	

ข้อ	5	 ให้ยกเลิกความในข้อ	43	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษา	
ขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

“ข้อ	43	 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว	 และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับชุดวิชา
สะสมในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว	โดยให้มีเครื่องหมาย	*	กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถใน
การเรียนรู้”

ข้อ	6	 ให้ยกเลิกความในข้อ	45	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษา	
ขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

“ข้อ	45	 มหาวทิยาลยัจะบนัทกึและรายงานผลการศกึษาในระหวา่งการศกึษาตามลำาดบัขัน้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา”	

ข้อ	7	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ	45/1	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	
การศึกษาขั้นปริญญาตร	ีพ.ศ.	2547	

“ข้อ	45/1	 การบันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการ	
เทียบแทนให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน	

ในกรณีที่มีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำามาเทียบแทนต่อหนึ่ง	
ชุดวิชาหรือรายวิชาให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของ	
ชุดวิชาหรือรายวิชาที่นำามาเทียบแทนกัน”	

ข้อ	8	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น	 หมวด	6/1	 การเทียบแทน	 ข้อ	56/1	 และ	 ข้อ	56/2	 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	
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หมวด6/1

การเทียบแทน

ข้อ	56/1	 ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง	 และยังมีนักศึกษาในหลักสูตร
เดิมยังคงศึกษาอยู	่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้	

(1)	ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง	ให้นำาชุดวิชาหรือ
รายวชิาทีน่กัศกึษาไดศ้กึษาและสอบผา่นในหลกัสตูรเดมิ	มาแทนชดุวชิาหรอืรายวชิาในหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูร
ปรับปรุงซึ่งนำามาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น	

(2)	 ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม	 หรือไม่แสดงความประสงค์ใดๆ	 ให้
นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้	 แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง	 และให้นำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรเดิมนั้น	

ให้สภาวิชาการพิจารณากำาหนดแนวทางการเทียบแทนระหว่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
กับหลักสูตรเดิม	 และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตาม	
วรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ	56/2	 นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม	 สามารถสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได	้โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจาก
หลักสูตรเดิมมาเทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้”	

ข้อ	 9	 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้	 และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการ	
ตามข้อบังคับนี้	

ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี้	ใหอ้ธกิารบดเีสนอตอ่สภามหาวทิยาลยัเพือ่วนิจิฉยั
ชี้ขาด	

																							 	 ประกาศ	ณ	วันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2555	

(ลงนาม)คณิตณนคร

(ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ		 เหตผุลในการประกาศใชข้อ้บงัคบันี้	คอื	โดยทีม่หาวทิยาลยัไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีในหลายสาขาวชิา

	 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเป็นจำานวนมากไม่สามารถเร่งรัดให้จบหลักสูตรตามกำาหนดเวลาได้	 และมีนักศึกษายังคง	

	 ศกึษาอยู่ในหลกัสตูรเดมิรวมทัง้ไมส่ามารถยา้ยไปศกึษาในหลกัสตูรใหม	่อกีทัง้สง่ผลใหไ้มส่ามารถปดิหลกัสตูรเดมิได	้จงึจำาเปน็	

	 ต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)

พ.ศ.2556

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี	
พ.ศ.	2547	ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	15	(2)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	พ.ศ.	2521	สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ในการประชุมครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	25	
มกราคม	2556	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี	้

ข้อ	1		 ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่	“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ย	การศกึษาขัน้ปรญิญาตร	ี
(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2556”	

ข้อ	2		 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	
ข้อ	3		 ให้ยกเลิกความในข้อ	47	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษา	

ขั้นปริญญาตร	ีพ.ศ.	2547	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	
“ข้อ	47	 	 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาขั้นปริญญาตรี	 ให้เป็นไปตาม	

ข้อบังคับว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด”	
ข้อ	4		 ให้ยกเลิกข้อ	48	 ข้อ	49	 ข้อ	50	 ข้อ	51	 ข้อ	52	 ข้อ	53	 ข้อ	54	 และข้อ	55	 แห่ง	

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	
ข้อ	5		 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้	 และให้มีอำานาจออกระเบียบ	 ประกาศหรือคำาสั่ง	 เพื่อ

ปฏิบัติตามข้อบังคับนี	้
ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี้ใหอ้ธกิารบดเีสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั	เพือ่วนิจิฉยั

ชี้ขาด	

			
																				 	 ประกาศ	ณ	วันที	่20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	

(ลงนาม)คณิตณนคร

(ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ	 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	15	กำาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียน

	 จากผลการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียน	

	 สะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้	 ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	 รวมทั้ง	

	 จากการเรยีนรูน้อกระบบตามอธัยาศยั	การฝกึอาชพี	หรอืจากประสบการณก์ารทำางาน	ประกอบกบัประกาศทบวงมหาวทิยาลยั		

	 เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ	พ.ศ.	2545	 ลงวันที	่29	 กันยายน	2545		

	 ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑด์งักลา่ว	และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร	ีพ.ศ.		2547	

	 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีได้	 และเพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับ	

	 ปริญญาตรีมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติและประกาศดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิก	

	 ความในข้อ	47	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	2547	 และได้ปรับ	

	 บทบัญญัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยได้จัดวางขึ้นใหม่	ประกอบกับได้ยกเลิกข้อ	48	ข้อ	49	ข้อ	50	ข้อ	51	

	 ข้อ	52	 ข้อ	53	 ข้อ	54	 และข้อ	55	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี		

	 พ.ศ.	2547	จึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)

พ.ศ.2556

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี	
พ.ศ.	2547	ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	6	และมาตรา	15(2)	แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	พ.ศ.	2521	สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่	2/2556	
เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	จึงกำาหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี	้

ข้อ	1	 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	
(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2556”	

ข้อ		2	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	
ข้อ	3	 ให้ยกเลิกความในข้อ	15	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษา	

ขั้นปริญญาตรี	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ	3	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการศึกษา	
ขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	(ฉบับที	่3)	พ.ศ.	2555	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ	15	 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ	14	 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือ	
เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	 เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี	 หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำาหนด	5	 ปี		
นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา	 หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ให้พิจารณาเป็นรายกรณี”

ข้อ	4	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้	และให้มีอำานาจออกระเบียบ	ประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้	 หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้	
ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

																							 	 ประกาศ	ณ	วันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556

(ลงนาม)คณิตณนคร

(ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	อุทธรณ์	และ	การ	พิจารณา	วินิจฉัย	ชี้ขาด	อุทธรณ์	 เป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	 อาศัย	อำานาจ	
	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	67	ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2547	
สภา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จึง	ออก	ข้อ	บังคับ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไปนี้

ข้อ	1		ข้อ	บังคับ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	อุทธรณ์	และ		
การ	พิจารณา	วินิจฉัย	ชี้ขาด	อุทธรณ	์ของ	นักศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ข้อ	บังคับ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		นักศึกษา	ผู้	ใด	ได้	รับคำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	ใด	 ที่	ออก	ตาม	ข้อ	บังคับ	 ระเบียบ	หรือ	ประกาศ	ของ	

มหาวทิยาลัย	สุโขทยั	ธร	รมาธิ	ราช	อนั	เกีย่วขอ้ง	กบั	การ	ศกึษา	ขัน้	ปรญิญา	ตร	ีและ	ไม	่พอใจ	ใน	คำา	สัง่	หรอื	คำา	วนิจิฉยั	นัน้	
	ให้	มี	สิทธิ	อุทธรณ์	ต่อ	สภา	มหาวิทยาลัย	ได้	ภายใน	สามสิบ	วัน	นับ	แต่	วัน	ที่	ได้	รับ	ทราบ	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	 โดย	ให้		
ยื่น	อุทธรณ	์ต่อ	หน่วย	งาน	ที่	แจ้ง	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	ดัง	กล่าว

คำา	อุทธรณ์	ต้อง	ทำา	เป็น	หนังสือ	โดย	ระบุ	ข้อ	โต้	แย้ง	และ	ข้อ	เท็จ	จริง	หรือ	ข้อ	กฎหมาย	ที่	อ้างอิง	 อัน	เป็น		
สาระ	สำาคัญ	ที่	โต	้แย้ง	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	นั้น	พร้อม	ทั้ง	ลง	ลายมือ	ชื่อ	ผู้	อุทธรณ	์ด้วย

การ	อทุธรณ์	ไม	่เปน็	เหต	ุให	้ทเุลา	การ	บงัคบั	ตาม	คำา	สัง่	หรอื	คำา	วนิจิฉยั	เวน้	แต	่สภา	มหาวทิยาลยั	ม	ีมติ	ให	้ทเุลา	
การ	บังคับ	ตาม	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	ดัง	กล่าว

ข้อ	4		เมื่อ	หน่วย	งาน	ที่	แจ้ง	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	 และ	ได้	รับคำา	อุทธรณ์	ภายใน	กำาหนด	เวลา	ตาม	ข้อ	3	
แล้ว	 ให้	เสนอ	เรื่อง	ต่อ	ผู้	ออก	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	นั้น	 เพื่อ	ให้	ผู้	ออก	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	รายงาน	ความ	เห็น		
พร้อม	เหตุผล	ไป	ยัง	สภา	มหาวิทยาลัย	 และ	ให้	หน่วย	งาน	ที่	แจ้ง	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	นั้น	แจ้ง	การ	รับคำา	อุทธรณ์		
ให้	แก่	ผู	้อุทธรณ์	โดย	ไม่	ชักช้า	แต่	ต้อง	ไม่	เกิน	สามสิบ	วันนับ	แต่	วัน	ที่	ได้	รับคำา	อุทธรณ์

ข้อ	5		เมื่อ	ได	้รับ	รายงาน	ความ	เห็น	พร้อม	เหตุผล	ตาม	ข้อ	4	แล้ว	สภา	มหาวิทยาลัย	อาจ	พิจารณา	ทบทวน	
คำา	สัง่	หรอื	คำา	วนิจิฉยั	ได	้ไม	่วา่	จะ	เปน็	ปญัหา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ขอ้	กฎหมาย	หรอื	ความ	เหมาะ	สม	ของ	การ	ทำา	หรอื	การ	ม	ีคำา	สัง่		
หรอื	คำา	วนิจิฉยั	นัน้	และ	อาจ	ม	ีคำา	สัง่	เพกิ	ถอน	หรอื	เปลีย่นแปลง	คำา	สัง่	หรอื	คำา	วนิจิฉยั	นัน้ไม	่วา่	ทัง้หมด	หรอื	แต	่บาง	สว่น	
โดย	จะ	ให	้ม	ีผล	ย้อน	หลัง	หรือ	ให้	ม	ีผล	ไป	ถึง	อนาคต	ขณะ	ใด	ขณะ	หนึ่ง	หรือ	ไป	ใน	ทาง	ใด	ทาง	หนึ่ง	หรือ	ม	ีข้อ	กำาหนด	เป็น	
เงื่อนไข	อย่างไร	ก็ได้	ทั้งนี้	ต้อง	ดำาเนิน	ให	้แล้ว	เสร็จ	ภายใน	สามสิบ	วันนับ	ตั้งแต่	วัน	ที่	ได้	รับ	รายงาน	ความ	เห็น

ใน	กรณี	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	ไม่	สา	มาร	ถพิจารณา	ให้	แล้ว	เสร็จ	ตาม	ระยะ	เวลา	ได้	 ให้	หน่วย	งาน	ที่	แจ้ง	คำา	สั่ง	
หรือ	คำา	วินิจฉัย	 มี	หนังสือ	แจ้ง	ให้	ผู้	อุทธรณ์	ทราบ	ก่อน	ครบ	กำาหนด	เวลา	ดัง	กล่าว	 และ	ใน	การ	นี้	ให้	ขยาย	ระยะ	เวลา	
พิจารณา	อุทธรณ์	ได	้ครั้ง	ละ	ไม่	เกิน	สามสิบ	วันนับ	แต่	วัน	ที่	ครบ	กำาหนด	เวลา	ดัง	กล่าว

ข้อ	6		ให้	หน่วย	งาน	ที่	รับคำา	อุทธรณ์	แจ้ง	ผล	การ	พิจารณา	วินิจฉัย	อุทธรณ์	ของ	สภา	มหาวิทยาลัย		
ให	้ผู้	อุทธรณ	์ทราบ	ภายใน	สิบ	ห้า	วันนับ	แต่	วัน	ที่	หน่วย	งาน	ได้	รับ	ผล	คำา	วินิจฉัย	อุทธรณ	์จาก	สภา	มหาวิทยาลัย

ข้อ	7		ใน	การ	พิจารณา	วินิจฉัย	อุทธรณ์	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้	 สภา	มหาวิทยาลัย	อาจ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ		
ขึ้น	คณะ	หนึ่ง	มี	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	เป็น	ประธาน	 และ	กรรมการ	อื่น	อีก	มี	จำานวน	ไม่	เกิน	ห้า	คน		
ทำา	หน้าที่	พิจารณา	กลั่น	กรอง	อุทธรณ	์และ	จัด	ทำาความ	เห็น	เสนอ	สภา	มหาวิทยาลัย	เพื่อ	พิจารณา	ต่อ	ไป	ก็ได้
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ข้อ	8		ให้	อธิการบดี	รักษา	การ	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้	 และ	ให้	ออก	ระเบียบ	และ	ประกาศ	เพื่อ	ปฏิบัติ	การ		
ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	25	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้	มี	การ	กำาหนด	หลัก	เกณฑ์	และ	การ	ดำาเนิน	การ	เกี่ยว	กับ	วินัย	ของ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย-		
ธร	รมาธิ	ราช	 ซึ่ง	เป็นการ	กำาหนด	กรอบ	ความ	ประพฤต	ิและ	แนวทาง	การ	ปฏิบัติ	ตน	ของ	นักศึกษา	ที่	เหมาะ	สม	 อาศัย	
อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	 และ	 ข้อ	21	 ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	
	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2547	อธิการบดี	จึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1	 ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 วินัย	ของ	นักศึกษา	ระดับ	
ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ใน	ระเบียบ	นี้
“	ว	ินัย	”	หมายความ	ว่า	ข้อ	ควร	ปฏิบัติ	หรือ	ข้อ	กำาหนด	ที่	นักศึกษา	พึง	ยึดถือ	และ	ปฏิบัติ	ขณะ	ที่	ม	ีสถานภาพ	

การ	เป็น	นักศึกษา
“	หลกั	สตู	ร”	หมายความ	วา่	หลกัสตูร	ที	่มหาวทิยาลยั	จดั	ใหก้าร	ศกึษา	ทัง้	ใน	ระดบั	ประกาศนยีบตัร	อนปุรญิญา	

ปริญญา	ตรี	หรือ	เทียบ	เท่า	 หรือ	ใน	ระดับ	ที่	สูง	กว่า	ปริญญา	ตรี	 หรือ	สัมฤ	ทธิ	บัตร	ตาม	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	 รวม	ทั้ง	
หลักสูตร	ที่	มหาวิทยาลัย	ฝึก	อบรม	เพื่อ	ให	้ความ	รู้	ทุก	หลักสูตร

ข้อ	4		วินัย	ของ	นักศึกษา	ม	ีดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		ปฏิบัติ	ตาม	กฎ	ข้อ	บังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	มติ	และ	คำา	สั่ง	ของ	มหาวิทยาลัย	อย่าง	เคร่งครัด
(2)		ประพฤต	ิตน	เป็น	สุภาพ	ชน
(3)		แสดง	กิริยา	และ	วาจา	ที่	สุภาพ	เรียบร้อย	ต่อ	อาจารย	์และ	บุคลากร	ที	่ปฏิบัติ	หน้าที่	ให	้แก่	มหาวิทยาลัย
(4)		ไม	่ประพฤติ	ใน	ทาง	ที่	ทำาให	้มหาวิทยาลัย	เสื่อม	เสีย	ชื่อ	เสียง
(5)		ไม	่กระทำา	การ	ใด	อัน	ก่อ	ให	้เกิด	ความ	เสีย	หาย	ต่อม	หา	วิทยาลัย
(6)		ไม	่กระทำา	การ	ปลอม	แปลง	หรือ	ใช้	เอกสาร	ปลอม	หรือ	เอกสาร	อัน	เป็น	เท็จ	แสดง	ต่อม	หา	วิทยาลัย
(7)		ไม่	กระทำา	การ	ทุจริต	ใน	การ	สอบ	 หรือ	มี	พฤติกรรม	ส่อ	ว่า	จะ	ทำาการ	ทุจริต	ใน	การ	สอบ	 หรือ	พยายาม	

กระทำา	เช่น	ว่า	นั้น
(8)		ไม	่กอ่การ	ทะเลาะ	ววิาท	หรอื	กอ่	ให	้เกดิ	อนัตราย	ตอ่	ผู	้อืน่	หรอื	ยยุง	ให	้เกดิ	เหต	ุวุน่วาย	ขึน้	ใน	มหาวทิยาลยั	

สนาม	สอบ	หรือ	สถาน	ที	่ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	กิจกรรม
ข้อ	5		โทษ	ทาง	วินัย	นักศึกษา	ม	ีลำาดับ	ขั้น	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		ว่า	กล่าว	ตัก	เตือน	เป็น	หนังสือ
(2)		ทำา	ทัณฑ์บน	เป็น	ลาย	ลักษณ	์อักษร
(3)		ปรับ	ตก	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา
(4)		สั่ง	พัก	การ	ศึกษา
(5)		ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา
ข้อ	6		โทษ	วินัย	ตาม	ข้อ	 5(1)	 และ	 (2)	 ใช้	สำาหรับ	การก	ระ	ทำา	ผิด	วินัย	ของ	นักศึกษา	ตาม	ข้อ	 4	

ที่	ไม่	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เสีย	หาย	อย่าง	ร้าย	แรง
ข้อ	7		โทษ	วินัย	ตาม	ข้อ	5(3)	 (4)	 และ	 (5)	 ใช้	สำาหรับ	การก	ระ	ทำา	ผิด	วินัย	ของ	นักศึกษา	ตาม	ข้อ	4		

ที	่ก่อ	ให	้เกิด	ความ	เสีย	หาย	อย่าง	ร้าย	แรง
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การ	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(4)	 ให	้กระทำา	ได้	ไม	่เกิน	หนึ่ง	ป	ีการ	ศึกษา	 และ	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	
รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	 และ	ไม่	สามารถ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ใด	ของ	มหาวิทยาลัย	ใน	ระหว่าง		
ที	่ถูก	ลงโทษ

การ	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(5)	 นักศึกษา	ไม่	สามารถ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ใด	ของ	มหาวิทยาลัย	
เป็น	เวลา	หนึ่ง	ปี	การ	ศึกษา	นับ	จาก	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ถูก	ถอน	สถานภาพ	และ	หาก	ม	ีการ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ใด	
	ของ	มหาวิทยาลัย	ภาย	หลัง	ระยะ	เวลา	ดัง	กล่าว	 จะ	ไม่	สามารถ	โอน	ชุด	วิชา	 หรือ	รายวิชา	ที่	ได้	ศึกษา	ไว้	แล้ว	มา	เป็น	
	ชุด	วิชา	ของ	หลักสูตร	ใน	การ	สมัคร	ครั้ง	ใหม่

ใน	กรณ	ีที่	นักศึกษา	กระทำา	ความ	ผิด	วินัย	ตาม	ข้อ	4(6)	 อัน	เนื่องจาก	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	ให้	ลงโทษ		
ตาม	ข้อ	5(5)	เพียง	สถาน	เดียว	และ	นักศึกษา	ไม่	สามารถ	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ใด	ของ	มหาวิทยาลัย	เป็น	เวลา		
ห้า	ปี	 นับ	จาก	วัน	ที่	ได้	มี	ประกาศ	ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	 หาก	สภา	วิชาการ	ได้	เห็น	สมควร	ให้	เข้า	ศึกษา	
	เมื่อ	พ้น	ระยะ	เวลา	ดัง	กล่าว	 จะ	ไม่	สามารถ	โอน	ชุด	วิชา	 หรือ	รายวิชา	ที่	ได้	ศึกษา	ไว้	แล้ว	มา	เป็น	ชุด	วิชา	ของ	หลักสูตร	
ใน	การ	สมัคร	ครั้ง	ใหม่

ข้อ	8	การ	เพิ่ม	โทษ	แก	่นักศึกษา	ที่	ได	้ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ไป	แล้ว	ให	้กระทำา	ได้	ใน	กรณ	ีดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		นักศึกษา	ที	่ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(1)	แล้วก	ระ	ทำา	ผิด	ซ้ำา	ให	้เพิ่ม	โทษ	เป็น	ข้อ	5(2)
(2)		นักศึกษา	ที่	ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(2)	 แล้วก	ระ	ทำา	ผิด	ซ้ำา	 ให	้เพิ่ม	โทษ	เป็น	ข้อ	5(3)	 หรือ	(4)		

ตาม	ความ	เหมาะ	สม	แล้ว	แต่	กรณี
(3)		นักศึกษา	ที่	ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(3)	แล้วก	ระ	ทำา	ผิด	ซ้ำา	ให	้เพิ่ม	โทษ	เป็น	ข้อ	5(4)
(4)		นักศึกษา	ที	่ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(4)	แล้วก	ระ	ทำา	ผิด	ซ้ำา	ให	้เพิ่ม	โทษ	เป็น	ข้อ	5(5)
(5)		นักศึกษา	ที่	อยู่	ใน	ระหว่าง	ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ข้อ	5(4)	 และ	ฝ่าฝืน	ข้อ	ห้าม	ตาม	ข้อ	7	 วรรค	สอง	

	ให	้เพิ่ม	โทษ	เป็น	ข้อ	5(5)	โดย	ม	ีข้อ	ห้าม	ตาม	ข้อ	7	วรรค	สาม
การ	เพิ่ม	โทษ	แก่	นักศึกษา	ที่	ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	และ	จะ	เพิ่ม	โทษ	หนัก	กว่า	ที	่กำาหนด	ใน	(1)	(2)	(3)	หรือ	(4)	

ให้	พิจารณา	ถึง	พฤติการณ์	ความ	ร้าย	แรง	ของ	การก	ระ	ทำา	และ	ความ	เสีย	หาย	ที่	เกิด	ขึ้น	เป็น	สำาคัญ	 แต่	จะ	เพิ่ม	โทษ		
เกิน	กว่า	ที	่กำาหนด	ไว้	ใน	(5)	ไม่	ได้

ข้อ	9		การ	ลด	โทษ	แก่	นักศึกษา	ที่	ได้	ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตั้งแต่	ข้อ	5(4)	 หรือ	(5)	 เว้น	แต่	เป็น	โทษ	ที	่ลง	แก่		
การก	ระ	ทำาความ	ผิด	ตาม	ข้อ	4(6)	 อัน	เนื่องจาก	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	 ให้	กระทำา	ได้	เมื่อ	นักศึกษา	ลุ	แก่	โทษ		
ยอมรบั	ผดิ	ใน	การก	ระ	ทำา	ให	้คำานงึ	ถงึ	สภาพ	แหง่	พฤตกิารณ	์ความ	รา้ย	แรง	ของ	การก	ระ	ทำา	และ	ความ	เสยี	หาย	ที	่เกดิ	ขึน้		
เป็น	สำาคัญ	แต่	จะ	ลด	โทษ	ลง	ต่ำา	กว่า	ข้อ	5(2)	ไม่	ได้

ขอ้	10	เมือ่	ม	ีการก	ระ	ทำา	ผดิ	วนิยั	ของ	นกัศกึษา	เกดิ	ขึน้		ให	้อธกิารบด	ีแตง่	ตัง้	คณะ	กรรมการ	พจิารณา	สอบสวน	
	วนิยั	นกัศกึษา	ขึน้	คณะ	หนึง่	ทำา	หนา้ที	่พจิารณา	สอบสวน	การก	ระ	ทำาความ	ผดิ	ของ	นกัศกึษา	โดย	ให	้ม	ีอำานาจ	เรยีก	ตรวจ		
และ	รวบรวม	พยาน	 และ	หลัก	ฐาน	ต่างๆ	 อัน	เกี่ยวข้อง	กับ	การก	ระ	ทำา	ผิด	วินัย	 เรียก	พบ	และ	สอบสวน	นักศึกษา	
ที่	กระทำา	ผิด	วินัย	 หรือ	ถูก	กล่าว	หา	ว่า	กระทำา	ผิด	วินัย	 หรือ	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	กับ	การก	ระ	ทำา	ผิด	 หรือ	ผู้	อื่น	ที่	เห็น	ว่า	
	เกี่ยวข้อง	กับ	การก	ระ	ทำา	ผิด	 เมื่อ	คณะ	กรรมการ	ได	้สอบสวน	เสร็จ	แล้ว	ให้	เสนอ	ความ	เห็น	ต่อ	อธิการบดี	เพื่อ	พิจารณา	
ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ระเบียบ	นี้	ต่อ	ไป

ใน	การ	แตง่	ตัง้	คณะ	กรรมการ	ตาม	วรรค	หนึง่	อธกิารบดี	อาจม	อบ	หมาย	ให	้คณะ	กรรมการ	ชดุ	หนึง่	ชดุ	ใด	ของ	
มหาวิทยาลัย	ทำา	หน้าที	่เป็น	กรรมการ	ตาม	วรรค	หนึ่ง	ก็ได้

กรณี	ที่	นักศึกษา	กระทำา	ผิด	วินัย	เกี่ยว	กับ	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	 ให้	อธิการบดี	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ		
ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษา	 เป็น	ผู้	พิจารณา	สอบสวน	การก	ระ	ทำาความ	ผิด	ของ	
นักศึกษา
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ข้อ	11	 ให้	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	กรณี	ที่	มี	การ	ลงโทษ	ทาง	วินัย	นักศึกษา	แจ้ง	คำา	สั่ง	ลงโทษ	ทาง	วินัย		
เป็น	ลาย	ลักษณ์	อักษร	ให้	แก่	นักศึกษา	ทราบ	โดย	ไม่	ชักช้า	 และ	ให้	นักศึกษา	ที่	ถูก	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ตาม	ระเบียบ	นี้		
มี	สิทธิ	อุทธรณ์	ต่อ	หน่วย	งาน	ที่	กำาหนด	ใน	 ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	อุทธรณ์	และ		
การ	พิจารณา	วิ	นิจ	ฉัย	ชี้ขาด	อุทธรณ์	ของ	นักศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	 พ.ศ.	2551	 ทั้งนี้	ภายใน	สามสิบ	วัน	นับ	แต่	วัน	ที่	
	ได้	รับคำา	สั่ง	ลงโทษ	ทาง	วินัย

ข้อ	12	 ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ปฏิบัติ	
	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เป็น	ไป		
ด้วย	ความ	เรียบร้อย	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	และ	ข้อ	18	ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	
ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2547	อธิการบดี	กำาหนด	ระเบียบ	ไว	้ดัง	ต่อ	ไปนี้

ข้อ	1		ระเบยีบนี	้เรยีก	วา่	“	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ขึน้	ทะเบยีน	เปน็	นกัศกึษา	
ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ใน	ระเบียบ	นี้
“	การ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นัก	ศึกษา	”	 หมายความ	ว่า	 การ	บันทึก	รับ	ผู้	สมัคร	ที่	มหาวิทยาลัย	ตรวจ	สอบ	เอกสาร	

เกี่ยว	กับ	การ	สมัคร	และ	มี	คุณสมบัต	ิผู้	สมัคร	ว่า	ครบ	ถ้วน	แล้ว	เข้า	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย
“	ผู้	สมัค	ร”	หมายความ	ว่า	ผู้	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี
“	นาย	ทะ	เบียน	”	หมายความ	ว่า	ผู้	ซึ่ง	ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	อธิการบดี	ให	้ทำา	หน้าที่	นาย	ทะเบียน
“	ค่า	ธร	รม	เนียม	”	หมายความ	ว่า	ค่า	ธรรมเนียม	แรก	เข้า	และ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา
“	ค่า	ลง	ทะ	เบียน	เรียน	”	หมายความ	ว่า	ค่า	ชุด	วิชา	และ	ค่า	วัสด	ุการ	ศึกษา
“	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	สมัค	ร”	หมายความ	ว่า	ใบ	สมัคร	และ	เอกสาร	ประกอบ	การ	สมัคร
“	ใบ	สมัค	ร”	หมายความ	ว่า	ใบ	สมัคร	และ	ใบ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา
“	เอกสาร	ประกอบ	การ	สมัค	ร”	 หมายความ	ว่า	 เอกสาร	หรือ	หลัก	ฐาน	ที่	ผู้	สมัคร	ใช้	ประกอบ	ใน	การ	สมัคร		

เข้า	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	ระเบียบ	การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	และ	ลงทะเบียน	เรียน
ข้อ	4		เมื่อ	นาย	ทะเบียน	ได้	รับ	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	สมัคร	 ค่า	ธรรมเนียม	และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน		

จากผู้	สมัคร	 	ให้	นาย	ทะเบียน	ตรวจ	สอบ	ความ	ถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน	ใน	เบื้อง	ต้น	ของ	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	สมัคร		
ค่า	ธรรมเนียมและ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	หลักสูตร	นั้น	 รวม	ทั้ง	การ	มี	คุณสมบัติ	และ	ไม่มี	ลักษณะ	
	ต้อง	ห้าม	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	ข้อ	บังคับมหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2547	
โดย	ให้	ดำาเนิน	การ	แล้ว	เสร็จ	พร้อม	ทั้ง	แจ้ง	ผล	การ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ให้	ผู้	สมัคร	ทราบ		 ภายใน	สี่	สิบ	วันนับ	แต่		
วัน	ที่	นาย	ทะเบียน	ได้	รับ	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	สมัคร	ค่า	ธรรมเนียม	และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ครบ	ถ้วน

ข้อ	5		กรณี	ที่	นาย	ทะเบียน	ตรวจ	สอบ	พบ	ว่า	ผู้	สมัคร	ขาด	คุณสมบัติ	และ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ตาม	ที่	กำาหนด	
	ใน	หลักสูตร	ที่	ประสงค์	จะ	สมัคร	 แต่	มี	คุณสมบัติ	และ	ไม่มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ที่	จะ	เข้า	ศึกษา	ได้	ใน	หลักสูตร	อื่น		
ให	้นาย	ทะเบยีน	แจง้	ให	้ผู	้สมคัร	ทราบ	โดย	เรว็	หาก	ผู	้สมคัร	ประสงค	์จะ	ศกึษา	ใน	หลกัสตูร	อืน่	ตาม	ที	่นาย	ทะเบยีน	แนะนำา	
ให	้นาย	ทะเบยีน	ขึน้	ทะเบยีน	เปน็	นกัศกึษา	ใน	หลกัสตูร	นัน้	หาก	ผู	้สมคัร	ไม	่ประสงค	์หรอื	ไม	่แจง้	ความ	ประสงค	์จะ	ศกึษา	
ใน	หลักสูตร	อื่น	ภายใน	เวลา	ที่	กำาหนด	 ให้	มหาวิทยาลัย	ดำาเนิน	การ	ส่ง	เอกสาร	ประกอบ	การ	สมัคร	 	ค่า	ธรรมเนียม		
และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	คืน	แก่	ผู้	สมัคร

สำาหรับ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	หลักสูตร	ที่	จะ	ได้	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ตาม	วรรค	หนึ่ง	นั้น	 หาก		
ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียนที่	ส่ง	มา	นั้น	ไม่	เพียง	พอ	สำาหรับ	แต่ละ	ชุด	วิชา	ของ	หลักสูตร	 	ให้	ผู้	สมัคร	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	
เพิ่ม	เติม	 เมื่อ	ผู้	สมัคร	ได้	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพิ่ม	เติม	ครบ	ถ้วน	แล้ว	ให้	นาย	ทะเบียน	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	
ใน	หลักสูตร	นั้น	 หาก	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ที่	ส่ง	มา	เกิน	กว่า	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	สำาหรับ	แต่ละ	ชุด	วิชา	ของ	หลักสูตร	
ให้	คืน	เงิน	ส่วน	เกิน	แก่	ผู้	สมัคร	ตาม	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด
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ข้อ	6		หาก	นาย	ทะเบียน	ตรวจ	สอบ	แล้ว	พบ	ว่า	ผู้	สมัคร	เป็น	ผู้	ขาด	คุณสมบัติ	หรือ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม		
ที	่กำาหนด	ในขอ้	บงัคบั	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ศกึษา	ขัน้	ปรญิญา	ตร	ีพ.ศ.	2547	ให	้นาย	ทะเบยีน	
	แจ้ง	ให้	ผู้	สมัคร	ทราบ	ตาม	กำาหนด	เวลา	ใน	ข้อ	4	 และ	มหาวิทยาลัย	จะ	คืน	ค่า	ธรรมเนียม	และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ให้		
ใน	ภาย	หลัง

ข้อ	7		ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ปฏิบัติ	
	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ดำาเนิน	การ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษาของ	มหาวิทยาลัย	
สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราชเป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	และ	มี	ประสิทธิภาพ	ยิ่ง	ขึ้น	 อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	 และ	
ข้อ	20	ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2547	อธิการบดี	
	จึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	
	และ	การ	ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ใน	ระเบียบนี้
“	คณะ	กรรม	กา	ร”	 หมายความ	ว่า	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	

นักศึกษา
“	นาย	ทะ	เบียน	”	หมายความ	ว่า	ผู้	ซึ่ง	ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	อธิการบดี	ให้	ทำา	หน้าที	่นาย	ทะเบียน
ข้อ	4		ให้	มี	คณะ	กรรมการ	ขึ้น	คณะ	หนึ่ง	เรียก	ว่า	 “	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	

	ต้อง	ห้าม	ของ	นัก	ศึกษา	”	 ซึ่ง	อธิการบดี	แต่ง	ตั้ง	 ประกอบ	ด้วย		 รอง	อธิการบดี	ที่	อธิการบดี	มอบ	หมาย	เป็น	ประธาน	
กรรมการ	และ	กรรมการ	ผูท้รง	คณุวฒุ	ิ	ซึง่	ประกอบ	ดว้ย	ประธาน	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วชิา	หรอื	ผู	้แทน	จำานวน	สาม	คน	
และ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ภายใน	หรือ	ภายนอก	มหาวิทยาลัย	จำานวน	ไม่	เกิน	ห้า	คน	เป็น	กรรมการ

ให้	นาย	ทะเบียน	เป็น	กรรมการ	และ	เลขานุการ	 และ	ให้	หัวหน้า	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ตรวจ	สอบ		
วฒุ	ิการ	ศกึษา	เปน็	กรรมการ	และ	ผู	้ชว่ย	เลขานกุาร	และ	อาจ	แตง่	ตัง้	เจา้	หนา้ที	่ของ	มหาวทิยาลยั	จำานวน	ไม	่เกนิ	สอง	คน	
	ให้	ทำา	หน้าที่	เป็น	ผู้	ช่วย	เลขานุการ	ด้วย	ก็ได้

ข้อ	5		กรรมการ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ตาม	ข้อ	4	ต้อง	ม	ีคุณสมบัติ	และ	ไม่ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		ม	ีความ	รู้	และ	ความ	เชี่ยวชาญ	ใน	ด้าน	การ	ศึกษา	ด้าน	กฎหมาย	หรือ	ด้าน	การ	สืบสวน	สอบสวน
(2)		ม	ีความ	รู้	ความ	เข้าใจ	เกี่ยว	กับ	การ	เรียน	การ	สอน	ทาง	ไกล
(3)	ไม	่เป็น	คน	ล้ม	ละลาย
(4)		ไม่	เป็น	คน	ไร้	ความ	สามารถ	หรือ	คน	เสมือน	ไร้	ความ	สามารถ
(5)		ไม่	เคย	ต้อง	คำา	พิพากษา	ถึงที่	สุด	ให้	จำา	คุก	 เว้น	แต่	กรณี	ความ	ผิด	ลหุโทษ	 หรือ	ความ	ผิด	อัน	ได้	กระทำา	

	โดย	ประมาท
(6)		ไม	่เคย	ถกู	ไล	่ออก	ให	้ออก	หรอื	ปลด	ออก	จาก	ราชการ	หรอื	รฐัวสิาหกจิ	หรอื	หนว่ย	งาน	ของ	รฐั	เพราะ	เหต	ุ

ทุจริต	หรือ	ประพฤติ	ม	ิชอบ	ต่อ	ตำาแหน่ง	หน้าที่
(7)		ไม	่เคย	ถูก	ไล่	ออก	ปลด	ออก	จาก	งาน	หรือ	เลิก	จ้าง	ด้วย	เหตุ	ทุจริต	หรือ	ประพฤต	ิม	ิชอบ
(8)		ไม	่เปน็	ขา้ราชการ	การเมอืง	หรอื	ผู	้ดำารง	ตำาแหนง่	ทางการ	เมอืง	หรอื	ผู	้ดำารง	ตำาแหนง่	ใน	พรรคการเมอืง
ข้อ	6		ให	้คณะ	กรรมการ	ม	ีวาระ	การ	ดำารง	ตำาแหนง่	คราว	ละ	สอง	ป	ีแต	่อาจ	ได	้รบั	การ	แตง่	ตัง้	ใหม	่ได	้กรรมการ	

ผู้ทรง	คุณวุฒิ	อาจ	ได้	รับ	การ	แต่ง	ตั้ง	ใหม่	ได้	ทั้งนี้	ต้อง	ไม่	เกิน	สอง	วาระ	ติดต่อ	กัน
ใน	กรณี	ที่	กรรมการ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	พ้น	จาก	ตำาแหน่ง	ก่อน	ครบ	วาระ	 ให้	ผู้	ซึ่ง	ได้	รับ	การ	แต่ง	ตั้ง	แทน	มี	วาระ		

เท่า	ที่	เหลือ	อยู่	ของ	ผู้	ซึ่ง	ตน	แทน
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ใน	กรณ	ีที	่คณะ	กรรมการ	ครบ		วาระ	การ	ดำารง	ตำาแหนง่	พรอ้ม	กนั	ทัง้หมด	และ	ยงั	ไมม่	ีการ	แตง่	ตัง้	คณะ	กรรมการ	
	ชุด	ใหม	่ให	้คณะ	กรรมการ	ชุด	เดิม	ปฏิบัติ	หน้าที่	ไป	พลาง	ก่อน	จนกว่า	จะ	ม	ีการ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ชุด	ใหม่

ข้อ	7		นอกจาก	การ	พ้น	จาก	ตำาแหน่ง	ตาม	วาระ	กรรมการ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	อาจ	พ้น	จาก	ตำาแหน่ง	เมื่อ
(1)		ตาย
(2)		ลา	ออก
(3)		ขาด	คุณสมบัต	ิหรือ	ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ตาม	ข้อ	5
(4)		อธิการบดี	สั่ง	ให	้พ้น	จาก	ตำาแหน่ง
ข้อ	8		คณะ	กรรมการ	ม	ีอำานาจ	หน้าที่	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		กำาหนด	หลัก	เกณฑ์	 แนวทาง	และ	วิธี	การ	การ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	

นักศึกษา	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	และ	ระเบียบ	ของ	มหาวิทยาลัย
(2)		พจิารณา	วนิจิฉยั	ปญัหา	ที	่เกดิ	ขึน้	จาก	การ	ตรวจ	สอบ	คณุสมบตั	ิและ	การ	ม	ีลกัษณะ	ตอ้ง	หา้ม	ของ	นกัศกึษา
(3)		แต่ง	ตั้ง	คณะ	อนุกรรมการ	 คณะ	ทำางาน	 หรือ	มอบ	หมาย	บุคคล	ให	้ดำาเนิน	การ	เรื่อง	หนึ่ง	เรื่อง	ใด	ตาม	ที่	

คณะ	กรรมการ	มอบ	หมาย
(4)		ปฏิบัต	ิหน้าที่	อื่น	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย
ข้อ	9	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	ต้อง	มี	กรรมการ	มา	ประชุม	ไม่	น้อย	กว่า	กึ่ง	หนึ่ง	ของ	จำานวน	กรรมการ	

ทั้งหมด	จึง	จะ	ครบ	องค	์ประชุม
ใน	กรณี	ที่	ประธาน	กรรมการ	ไม	่อาจ	ปฏิบัต	ิหน้าที่	ได้	 ให	้กรรมการ	ที่มา	ประชุม	เลือก	กรรมการ	คน	หนึ่ง	เป็น	

ประธาน	ใน	ที	่ประชุม
การ	วินิจฉัย	ชี้ขาด	ของ	ที่	ประชุม	ให้	ถือ	เสียง	ข้าง	มาก	 กรรมการ	คน	หนึ่ง	ให้	มี	เสียง	หนึ่ง	ใน	การ	ลง	คะแนน	

ถ้า	คะแนน	เสียง	เท่า	กัน	ให้	ประธาน	ใน	ที	่ประชุม	ออก	เสียง	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	เสียง	หนึ่ง	เป็น	เสียง	ชี้ขาด
ข้อ	10	 ให้	นาย	ทะเบียน	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	การ		

ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ตาม	หลัก	เกณฑ์	และ	แนวทาง	ที่	คณะ	กรรมการ	กำาหนด	ขึ้น	ให	้แล้ว	เสร็จ	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	
กำาหนด	ตาม	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2547

ใน	กรณี	ที่	ไม่	สามารถ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษา	ให้	แล้ว	เสร็จ	ภายใน	
เวลา	ที่	กำาหนด	ได้	 ให้	นาย	ทะเบียน	เสนอ	เรื่อง	ต่อ	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	พิจารณา	ก่อน	ที่	จะ	นำา	เสนอ	ต่อ	อธิการบดี		
เพื่อ	ขอ	ขยาย	เวลา	คราว	ละ	ไม่	เกิน	หก	เดือน

หาก	กรณ	ีที	่ม	ีการ	ขยาย	เวลา	ตาม	วรรค	สอง	ครบ	สอง	ครัง้	แลว้	ยงั	ไม	่สามารถ	ดำาเนนิ	การ	ตรวจ	สอบ	คณุสมบตั	ิ
และ	การ	ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษา	ให	้แล้ว	เสร็จ	ได้	ให	้นาย	ทะเบียน	เสนอ	เรื่อง	ต่อ	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	พิจารณา	
ให	้ความ	เห็น	หรือ	ให	้ข้อ	เสนอ	แนะแนว	ทาง	ดำาเนิน	การ	ต่อ	อธิการบดี	เพื่อ	ให้	ม	ีคำา	สั่ง	อย่าง	ใด	อย่าง	หนึ่ง	ต่อ	ไป

ข้อ	11	 เมื่อ	นาย	ทะเบียน	ได้	ตรวจ	สอบ	ข้อ	เท็จ	จริง	เกี่ยว	กับ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	
นักศึกษา	ผู้	ใด	แล้ว	ปรากฏ	ชัด	แจ้ง	ว่า	ขาด	คุณสมบัต	ิหรือ	ม	ีลักษณะ	ต้อง	ห้าม	หรือ	ม	ีการ	ใช	้วุฒิ	การ	ศึกษา	ปลอม	หรือ	
วุฒิ	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่	ถูก	ต้อง	 หรือ	ไม่	ตรง	ตาม	หลัก	ฐาน	ที่	ปรากฏ	ต่อ	นาย	ทะเบียน	 ให้	นาย	ทะเบียน	แจ้ง	ให้	นักศึกษา	
ทราบ	พรอ้ม	แจง้	สทิธ	ิและ	หนา้ที	่ของ	มหาวทิยาลยั	ใน	การ	ตรวจ	สอบ	ให	้นกัศกึษา	ทราบ	ตาม	ความ	จำาเปน็	และ	ให	้โอกาส	
แก่	นักศึกษา	ได	้ทราบ	ข้อ	เท็จ	จริง	อย่าง	เพียง	พอ

นักศึกษา	มี	สิทธิ	ที่	จะ	โต้	แย้ง	 ชี้แจง	 และ	แสดง	พยาน	หลัก	ฐาน	ต่อ	นาย	ทะเบียน	หรือ	คณะ	กรรมการ		
ตาม	ระเบยีบ	นี	้ภายใน	สามสบิ	วนั	นบั	แต	่วนั	ที	่นาย	ทะเบยีน	ได	้แจง้	ให	้รบั	ทราบ	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ทัง้นี	้หาก	นกัศกึษา	ไม	่โต	้แยง้	
ชี้แจง	 และ	แสดง	พยาน	หลัก	ฐาน	ต่อ	นาย	ทะเบียน	ตาม	เวลา	ที่	กำาหนด	จะ	ถือว่า	นักศึกษา	ยอมรับ	ข้อ	เท็จ	จริง	นั้น		
โดย	ไม่	ขอ	โต้	แย้ง	 หาก	นักศึกษา	แจ้ง	เหตุ	ที่	ไม่	สามารถ	แสดง	พยาน	หลัก	ฐาน	ต่อ	นาย	ทะเบียน	หรือ	คณะ	กรรมการ	ได้	
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ตาม	ที่	กำาหนด	 นาย	ทะเบียน	หรือ	คณะ	กรรมการ	อาจ	ขยาย	เวลา	ให้	นักศึกษา	ได้	อีก	ตาม	ที่	เห็น	สมควร	แต่	ต้อง	ไม่	เกิน	
หก	สิบ	วัน	นับ	จาก	วัน	ที่	ครบ	กำาหนด	ระยะ	เวลา	ใน	การ	โต	้แย้ง	ชี้แจง	และ	แสดง	พยาน	หลัก	ฐาน

ข้อ	12	 เมื่อ	ครบ	กำาหนด	เวลา	ตาม	ข้อ	11	 วรรค	สอง	 ให้	นาย	ทะเบียน	จัด	ทำา	รายงาน	ผล	การ	ตรวจ	สอบ		
หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ซึง่	ประกอบ	ดว้ย	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ขอ้	โต	้แยง้	และ	ความ	เหน็	พรอ้ม	ทัง้	เสนอ	พยาน	หลกั	ฐาน	ประกอบ	เสนอ	ตอ่	
	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	พิจารณา	และ	เมื่อ	คณะ	กรรมการ	ได	้พิจารณา	ผล	เป็น	ประการ	ใด	แล้ว	ให	้นาย	ทะเบียน	นำา	เสนอ	ต่อ	
อธิการบด	ีเพื่อ	ม	ีคำา	สั่ง	อย่าง	หนึ่ง	อย่าง	ใด	ต่อ	ไป

ขอ้	13	เมือ่	อธกิารบด	ีได	้รบั	ความ	เหน็	ของ	คณะ	กรรมการ	และ	รายงาน	ผล	การ	ตรวจ	สอบ	หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ของ	
นาย	ทะเบียน	หาก	อธิการบด	ีเห็น	ชอบ	ด้วย	กับ	ความ	เห็น	ของ	คณะ	กรรมการ	ให้	สั่ง	การ	ไป	ตาม	ความ	เห็น	นั้น

หาก	อธิการบดี	ไม่	เห็น	ชอบ	ด้วย	กับ	ความ	เห็น	ของ	คณะ	กรรมการ	 ให้	ส่ง	เรื่อง	ให้	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	
เพิ่ม	เติม	 หรือ	พิจารณา	ทบทวน	 หาก	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	เพิ่ม	เติม	หรือ	ทบทวน	แล้ว	ยืนยัน	ความ	เห็น	เดิม		
ให้	อธิการบดี	สั่ง	การ	ไป	ตาม	ความ	เห็น	ของ	คณะ	กรรมการ	นั้น

ใน	กรณี	ที่	อธิการบดี	ได้	สั่ง	ให้	ถอน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	ผู้	ใด	ตาม	ระเบียบ	นี้	 อธิการบดี	อาจ	สั่ง		
นาย	ทะเบียน	ให้	แจ้ง	ไป	ยัง	สถาบัน	การ	ศึกษา	ต่างๆ	 และ	หน่วย	งาน	ที่	มีหน้า	ที่	เกี่ยวข้อง	 ให้	ดำาเนิน	การ	ตาม	อำานาจ	
หน้าที่	ต่อ	ไป	ก็ได้

ข้อ	14	 ภาย	หลัง	จาก	ที่	มหาวิทยาลัย	ได้	ดำาเนิน	การ	ตรวจ	สอบ	คุณสมบัติ	และ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	
นักศึกษา	เสร็จ	สิ้น	แล้ว	 หาก	พบ	หรือ	ปรากฏ	เหตุการณ์	ขาด	คุณสมบัติ	หรือ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษา	
หรือ	มี	คำาร้อง	เรียน	หรือ	มี	เรื่อง	ร้อง	เรียน	เกี่ยว	กับ	การ	ขาด	คุณสมบัติ	หรือ	การ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม	ของ	นักศึกษา	ให้		
นาย	ทะเบยีนดำาเนนิ	การ	ตรวจ	สอบ	คณุสมบตั	ิและ	การ	ม	ีลกัษณะ	ตอ้ง	หา้ม	ของ	นกัศกึษา	ใหม	่อกี	ครัง้	หนึง่	แต	่หา้ม	มิ	ให	้
ดำาเนิน	การเกี่ยว	กับ	คำาร้อง	เรียน	หรือ	เรื่อง	ร้อง	เรียน	ที่	เป็น	บัตร	สนเท่ห	์หรือ	ไม่	ปรากฏ	ผู้	ร้อง	เรียน

ขอ้	15	นกัศกึษา	ผู้	ใด	ที่	ได	้รบัคำา	สัง่	หรอื	คำา	วนิจิฉยั	ใด	ตาม	ระเบยีบ	นี	้ยอ่ม	ม	ีสทิธ	ิอทุธรณ	์คำา	สัง่	หรอื	คำา	วนิจิฉยั	
	ต่อ	สภา	มหาวิทยาลัย	ได้	ภายใน	สามสิบ	วันนับ	แต่	วัน	ที่	ได้	รับ	ทราบ	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	วินิจฉัย	 ทั้งนี้	ตาม	หลัก	เกณฑ์	และ	
	วิธี	การ	ที	่กำาหนด	ในข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	อุทธรณ	์และ	การ	พิจารณา	วินิจฉัย	ชี้ขาด	
อุทธรณ	์ของ	นักศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551

ให้	นาย	ทะเบียน	แจ้ง	สิทธิ	การ	อุทธรณ์	คำา	สั่ง	ตาม	วรรค	หนึ่ง	 ให้	นักศึกษา	ทราบ	ไป	พร้อม	กับ	คำา	สั่ง	หรือ		
คำา	วินิจฉัย	ของ	มหาวิทยาลัย	ด้วย

ข้อ	16	 ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ปฏิบัติ		
ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ลง	ทะเบียน	และ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ของ	นักศึกษาเป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	 อาศัย	อำานาจ	
ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	และ	ข้อ	33	ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	
พ.ศ.	2547	อธิการบด	ีจึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไปนี้

ข้อ	1		ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ลง	ทะเบียน	และ		
การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ของ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ใน	ระเบียบ	นี้
“	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	”	 หมายความ	ว่า	 ค่า	ธรรมเนียม	ที่	มหาวิทยาลัย	เรียก	เก็บ	จาก	นักศึกษา	ใน		

การ	ขอรบั	บรกิาร	จาก	มหาวทิยาลยั	ไดแ้ก	่คา่	ธรรมเนยีม	แรก	เขา้	คา่	บำารงุ	การ	ศกึษา	คา่	ชดุ	วชิา	และ	คา่	ธรรม	เนยี	มอืน่ๆ	
“	ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา	”	 หมายความ	ว่า	 เงิน	ที่	นักศึกษา	จ่าย	ให้	แก่	มหาวิทยาลัย	เป็น	ค่า	เอกสาร	การ	สอน		

สื่อ	ประกอบ	การ	สอน	แบบ	ฝึก	ปฏิบัต	ิอุปกรณ	์การ	ศึกษา	และ	เอกสาร	ทางการ	ศึกษา	อื่นๆ
“	การ	ลง	ทะ	เบียน	”	 หมายความ	ว่า	 การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	 การ	ถอน	ชุด	วิชา	 และ		

การ	เปลี่ยนแปลง	ชุด	วิชา
ข้อ	4		การ	ดำาเนิน	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	ให	้นักศึกษา	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ตาม	อัตรา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด
มหาวิทยาลัย	จะ	พิจารณา	คืน	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	 ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา	 หรือ	ยกเว้น	ค่า	ธรรมเนียม	

ต่างๆ	ให	้แก่	นักศึกษา	อัน	เนื่อง	มา	จาก	ความ	ผิด	พลาด	หรือ	ความคลาด	เคลื่อน	ใน	การ	ดำาเนิน	การ	ของ	มหาวิทยาลัย	
เมื่อ	ม	ีการ	ร้องขอจาก	นักศึกษา		โดย	ต้อง	ได้	รับ	อนุมัต	ิคืน	เงิน	หรือ	ยกเว้น	ค่า	ธรรมเนียม	ลง	ทะเบียน	จาก	นาย	ทะเบียน	
เป็น	ราย	กรณ	ีไป

ข้อ	5		ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ให้เป็นไปตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	 คำา	สั่ง			
เพื่อ	ปฏิบัติ	ให้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

หมวด1

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ	6		นักศึกษา	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	วิธี	การ	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา		
การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา

ข้อ	7		นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด	 ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	มา	พร้อม	กับ	
	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 และ	นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ใด	เป็น	ครั้ง	แรก	ต้อง	ชำาระ	ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา	ของ		
ชุด	วิชา	นั้น	พร้อม	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ด้วย

ข้อ	8		นกัศกึษา	ที	่สอบไล	่ไม	่ผา่น	ใน	ชดุ	วชิา	ใด	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	ใด	และ	ประสงค	์จะ	ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	ใน	
ชุด	วิชา	นั้น	ให	้ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ของ	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด
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ข้อ	9		นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 ให้	ยื่น	คำาร้อง		
ขอ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	ก่อน	การ	สอบไล่	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	เดือน

ทั้งนี้	มหาวิทยาลัย	อาจ	กำาหนด	ให้	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	ตาม	วรรค	หนึ่ง	ก็ได้
ข้อ	10	 นักศึกษา	ที่	มี	สิทธิ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	กว่า	กำาหนด	และ	ไม่	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม		

ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	คือ
(1)		นักศึกษา	ที่	เหลือ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ต้อง	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ไม่	เกิน	สาม	ชุด	วิชา	สุดท้าย	ของ	ภาค	การ	ศึกษา	

	ปกติ	 ซึ่ง	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	มี	สิทธิ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	จะ	ต้อง	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	สอบ	ไม่	ผ่าน	จาก	การ	สอบ	ซ่อม	
ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที	่ผ่าน	มา	หรือ

(2)		นักศึกษา	ที่	เหลือ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ต้อง	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	เป็น	ชุด	วิชา	สุดท้าย	ของ	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ		
ที	่ผ่าน	มา	และ	สอบ	ไม	่ผ่าน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	นั้น

นักศึกษา	จะ	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	กว่า	กำาหนด	 ตาม	วรรค	หนึ่ง	ก่อน	การ	สอบไล่	
	ในภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่	น้อย	กว่า	ยี่สิบ	วัน	 ถ้า	พ้น	กำาหนด	นี้	แล้ว	นักศึกษา	ไม่มี	สิทธิ	ขอลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	กว่า		
กำาหนด

การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	กว่า	กำาหนด	ตาม	วรรค	หนึ่ง	 นักศึกษา	จะ	ต้อง	สำาเนา	ใบ	แจ้ง	ผล	การ	สอบ	ซ่อม		
หรือ	การ	สอบ	ภาค	พิเศษ	ไป	พร้อม	กับ	การ	ขอ	ลง	ทะเบียน	เรียน

ข้อ	11	 ห้าม	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ล่าช้า	ใน	ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	หรือ	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ		
ยกเว้น	กรณี	ที่	นักศึกษา	ได	้สอบ	ผ่าน	ภาค	ปฏิบัต	ิแล้ว	เท่านั้น

ข้อ	12	 นักศึกษา	ที่	ศึกษา	ครบ	ตาม	โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	สาขา	วิชา	กำาหนด	แล้ว	 แต่	มี	ความ	ประสงค์	
	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เกิน	โครงสร้าง	หลักสูตร	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป	 นักศึกษา	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ลง	ทะเบียน	เรียน	
	เกิน	โครงสร้าง	หลักสูตร	ต่อ	นาย	ทะเบียน	มา	พร้อม	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	เรียน	เกิน	โครงสร้าง	
หลักสูตร

หมวด2

การเพิ่มชุดวิชาการถอนชุดวิชาและการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา

ข้อ	13		นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด	แล้ว	ประสงค์	จะ	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	
	ให้	ยื่น	คำาร้อง	ต่อ	นาย	ทะเบียน	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

หา้ม	นกัศกึษา	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ขอ	เพิม่	ชดุ	วชิา	เชงิ	ปฏบิตั	ิยกเวน้	กรณ	ีที	่นกัศกึษา	เคย	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	
และ	ได้	สอบ	ผ่าน	ภาค	ปฏิบัติ	แล้ว	เท่านั้น

ข้อ	14		นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด		
ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ล่าช้า	ก่อน	การ	สอบไล่	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	เดือน

ทั้งนี้	มหาวิทยาลัย	อาจ	กำาหนด	ให	้ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ล่าช้า	ตาม	วรรค	หนึ่ง	ก็ได้
ข้อ	15		ภาย	หลัง	จาก	ที่	ได้	รับ	ทราบ	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด	แล้ว	

หาก	นักศึกษา	ประสงค์	จะ	ถอน	ชุด	วิชา	ใด	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ต่อ	นาย	ทะเบียน	ก่อน	การ	สอบไล่	
	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	เป็น	เวลา	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	เดือน

ข้อ	16		นักศึกษา	อาจ	เปลี่ยนแปลง	ชุด	วิชา	ที่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไป	แล้ว	ด้วย	วิธี	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	หรือ		
ถอน	ชุด	วิชา
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หาก	นาย	ทะเบียน	ตรวจ	สอบ	พบ	ข้อ	ผิด	พลาด	ซึ่ง	ต้อง	มี	เหตุ	แห่ง	การ	เปลี่ยนแปลง	ชุด	วิชา	 	ให้	นาย	ทะเบียน	
	แจ้ง	ให้	นักศึกษา	ทราบ	โดย	พลัน	เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ดำาเนิน	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	หรือ	ถอน	ชุด	วิชา	ภายใน	ระยะ	เวลา		
ที	่นาย	ทะเบียน	กำาหนด

ข้อ	17	 ให้	นำา	ความ	ใน	ข้อ	7	 มา	ใช้	บังคับ	แก่	การ	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	 และ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	
	ใน	หมวด	นี้	โดย	อนุโลม

หมวด3

การลาพักการศึกษา

ข้อ	18		นักศึกษา	ที่	ยัง	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ประสงค์	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ลา	พัก	
	การ	ศึกษา	ต่อ	นาย	ทะเบียน	พร้อม	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	ตาม		
ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 แต่	ต้อง	ไม่	เกิน	สอง	ภาค	การ	ศึกษา	ติดต่อ	กัน	 ทั้งนี้	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	
	ภายใน	เวลาที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ใน	กรณ	ีที	่นกัศกึษา	จะ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	เกนิ	กวา่	สอง	ภาค	การ	ศกึษา	ปกต	ิตดิตอ่	กนั	ให	้แจง้	ความ	ประสงค	์และ	
เหตุผล	มา	ใน	คำาร้อง	 พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	ให้	ครบ	ถ้วน	ตาม	จำานวน	
ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ลา	พัก	 ใน	กรณี	นี้	ให้	นาย	ทะเบียน	พิจารณา	ถึง	เหตุผล	และ	ความ	จำาเป็น	ก่อน	อนุมัติ	หรือ	ไม่	อนุมัติ	
	ให	้ลา	พัก	การ	ศึกษา

ข้อ	19		นกัศกึษา	ที่	ไม	่ได	้ลา	พกั	การ	ศกึษา	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	ให	้ยืน่	คำารอ้ง	ขอ	ลา	พกั	
การ	ศึกษา	ล่าช้า	ก่อน	การ	สอบไล่	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	เดือน

ทั้งนี้	มหาวิทยาลัย	อาจ	กำาหนด	ให้	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ล่าช้า	ตาม	วรรค	หนึ่ง	ก็ได้
เมื่อ	พ้น	กำาหนด	เวลา	ยื่น	คำาร้อง	ตาม	วรรค	หนึ่ง	แล้ว	 นักศึกษา	ไม่	ได้	ดำาเนิน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ต่อ		

นาย	ทะเบียน	มหาวิทยาลัย	จะ	ดำาเนิน	การ	คัด	ชื่อ	นักศึกษา	ออก	จาก	ทะเบียน	นักศึกษา
ข้อ	20		นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตั้งแต่	หนึ่ง	ภาค	การ	ศึกษา	ขึ้น	ไป	และ	ไม่	ได้	ยื่น	คำาร้อง		

ขอ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ภายใน	กำาหนด	เวลา	และ	มหาวทิยาลยั	ได้	ดำาเนนิ	การ	คดั	ชือ่	นกัศกึษา	ออก	จาก	ทะเบยีน	นกัศกึษา		
หาก	ประสงค์	จะ	ขอ	คืน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	คืน	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	 โดย	ระบุ	
เหตุผล	และ	ความ	จำาเป็น	ต่อ	นาย	ทะเบียน	เพื่อ	พิจารณา	 พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	
	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	จน	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	21		นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด	แล้ว	 จะ	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	
	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	แล้ว	นั้น	ไม่	ได้	 	แต่	สามารถ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชาที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	แล้ว	ได้	ตาม	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	
กำาหนด

ข้อ	22		นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 เนื่องจาก	เป็น	ชุด	วิชา	
ที่	นักศึกษา	รอ	ผล	การ	สอบ	ซ่อม	หรือ	ผล	การ	สอบ	ภาค	พิเศษ	 หาก	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	สอบ	ไม่	ผ่าน	และ	เป็น	ชุด	วิชา		
ที่	มหาวิทยาลัย	ไม่	เปิด	สอน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	 ให้	นักศึกษา	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	พร้อม	สำาเนา	ใบ	แจ้ง		
ผล	การ	สอบ	ซ่อม	หรือ	การ	สอบ	ภาค	พิเศษ	ไป	พร้อม	กับ	การ	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ล่าช้า	โดย	ไม่	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	
การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ล่าช้า
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ข้อ	23	 การ	ยกเลิก	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ให้	นักศึกษา	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ถอน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา		
มา	พรอ้ม	กบั	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	นัน้	ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	โดย	มหาวทิยาลยั		
จะ	ไม่	คืน	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	ใน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ให	้นักศึกษา	

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ใน	กรณี	ที่	ไม่	สามารถ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	กำาหนด		
เป็น	ไป	โดย	ถูก	ต้อง	ใน	การ	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร	 อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	 และ	 ข้อ	19(6)	 ของ	ข้อ	บังคับ	
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตร	ี พ.ศ.	2547	 อธิการบดี	จึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว้	
ดัง	ต่อ	ไปนี้

ข้อ	1		ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	“ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ต่อ	อาย	ุสถานภาพ	ของ	
นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ใน	ระเบียบ	นี้
“สถานภาพ	นัก	ศึกษา	”	หมายความ	ว่า	สถานะ	การ	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย
“	นัก	ศึกษา	”	หมายความ	ว่า	นักศึกษา	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี
“นาย	ทะ	เบียน	”	หมายความ	ว่า	ผู้	ซึ่ง	ได	้รับ	มอบ	หมาย	จาก	อธิการบดี	ให	้ทำา	หน้าที	่นาย	ทะเบียน
ข้อ	4		นักศึกษา	ที่	ศึกษา	ครบ	สาม	เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	สามารถ	

	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	และ	ศึกษา	ต่อ	ได้	อีก	หนึ่ง	ปี	การ	ศึกษา	 นับ	แต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ครบ	กำาหนด	
	สาม	เท่า	ของ	ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	โดย	ให	้กระทำา	ได	้เพียง	ครั้ง	เดียว

ให้	นาย	ทะเบียน	แจ้ง	ให้	นักศึกษา	ที่	กำาลัง	จะ	สิ้น	สุด	สถานภาพ	นักศึกษา	ทราบ	 และ	ให้	นักศึกษา	ดำาเนิน	การ	
	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ภายใน	หก	สิบ	วัน	ก่อน	การ	สอบไล่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	นักศึกษา	จะ	สิ้น	สุด	สถานภาพ

ข้อ	5		การ	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ให	้ดำาเนิน	การ	ดังนี้
(1)		 เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รับ	การ	แจ้ง	การ	สิ้น	สุด	สถานภาพ	นักศึกษา	แล้ว	 หาก	ประสงค์	จะ	ต่อ	อายุ	

สถานภาพ	นักศึกษา	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	กำาหนด	 พร้อม	ทั้ง	ชำาระ		
ค่า	ธรรมเนียม	ตาม	อัตรา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

(2)		เมื่อ	นาย	ทะเบียน	ได้	รับคำา	ร้องขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ตาม	ข้อ	5(1)	 แล้ว	 ให้	ดำาเนิน	การ		
พิจารณา	คำาร้อง	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ให	้แล้ว	เสร็จ	ภายใน	สิบ	ห้า	วัน	นับ	แต่	วัน	ที่	ได้	รับคำา	ร้อง

(3)		ให้	นาย	ทะเบียน	แจ้ง	ผล	การ	พิจารณา	การ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ภายใน		
สิบ	ห้า	วัน	นับ	แต	่วัน	ที่	นาย	ทะเบียน	พิจารณา	คำาร้อง	ขอ	ต่อ	อาย	ุสถานภาพ	นักศึกษา	แล้ว	เสร็จ

ข้อ	6		นักศึกษา	ที่	ไม่	ได้	ขอ	ต่อ	อายุ	สถานภาพ	นักศึกษา	 ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด		
และ	ประสงค	์จะ	ขอ	ตอ่	อาย	ุสถานภาพ	นกัศกึษา	ให	้ยืน่	คำารอ้ง	ขอ	ตอ่	อาย	ุสถานภาพ	นกัศกึษา	ลา่ชา้	เพือ่	ให	้นาย	ทะเบยีน	
พิจารณา	เหตุผล	และ	ความ	จำาเป็น	 ภายใน	สิบ	ห้า	วัน	ก่อน	วัน	สอบไล่	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	ที่	ได้	สิ้น	สุด	สถานภาพ	
นักศึกษา	ไป	แล้ว
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ทัง้นี้	มหาวทิยาลยั	อาจ	กำาหนด	ให้	ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	การ	ตอ่	อาย	ุสถานภาพ	นกัศกึษา	ลา่ชา้	ตาม	วรรค	หนึง่	
ก็ได้

ข้อ	7		ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ปฏิบัติ		
ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

เพื่อ	เป็น	แนวทาง	ปฏิบัติ	ใน	การ	รักษา	สถานภาพ	ของ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ที่	สำาเร็จ	
การ	ศึกษา	และ	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	 อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	สภา	วิชาการ	
	ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	ที่	7/2528	 วัน	ที่	14	 กุมภาพันธ์	2528	 จึง	กำาหนด	แนวทาง	ปฏิบัติ	ใน	การ	รักษา	สถานภาพ		
การ	เป็น	นักศึกษา	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1.		นักศึกษา	ที	่ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	หาก	สอบ	ไม	่ผ่าน	ชุด	วิชา	ใด	และ	ได	้ลง	ทะเบียน	
สอบ	ซอ่ม	ประจำา	ภาค	การ	ศกึษา	นัน้	แลว้	ยงั	ไม	่ตอ้ง	ลา	พกั	การ	ศกึษา	และ	ชำาระ	คา่	บำารงุ	การ	ศกึษา	เพือ่	รกัษา	สถานภาพ	
การ	เป็น	นักศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป

2.		นักศึกษา	ที่	สอบ	ซ่อม	แล้ว	ไม่	ผ่าน	 ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ช้า	กว่า	กำาหนด	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป	ได้	 ถ้า	มี	
การ	เปิด	สอน	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	นั้น	 ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ดัง	กล่าว	ไม่	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา		
ถัด	ไป	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ลา	พัก	การ	ศึกษา	และ	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	เพื่อ	รักษา	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา

3.		นักศึกษา	ที่	ไม่	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	จะ	ต้อง	ลา	พัก	การ	ศึกษา	และ	ชำาระ	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	 เพื่อ	รักษา	
สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	จนกว่า	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	อีก

จึง	ประกาศ	ให	้ทราบ	ทั่ว	กัน
	 		 	 	 	
	
	 		 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่28	มีนาคม	พ.ศ.	2528
	 	

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานสภาวิชาการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	และ	การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ของ	นักศึกษา	เป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	อาศัย	
อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	 ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	
พ.ศ.	2547	อธิการบดี	จึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ระเบยีบ	นี	้เรยีก	วา่	“ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ยา้ย	สงักดั	สาขา	วชิา	และ	
การ	เปลี่ยน	วิชา	เอกระ	ดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ใน	ระเบียบ	นี้
“การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา”	 หมายความ	ว่า	 การ	ย้าย	สาขา	วิชา	จาก	สาขา	วิชา	เดิม	ไป	สังกัด	สาขา	วิชา	อื่น		

ที	่เปิด	สอน	ใน	มหาวิทยาลัย	โดย	มี	คุณสมบัต	ิครบ	ถ้วน	ตรง	ตาม	ที	่กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	ของ	สาขา	วิชา	ที	่ขอ	ย้าย
“การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก”	 หมายความ	ว่า	 การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	หรือ	กลุ่ม	วิชา	เฉพาะ	ที่	ศึกษา	จาก	เดิม	ไป	ยัง		

วิชา	เอก	อื่น	หรือ	กลุ่ม	วิชา	เฉพาะ	อื่น	ใน	สาขา	วิชา	เดียวกัน	ที่	เปิด	สอน	ใน	มหาวิทยาลัย	 โดย	มี	คุณสมบัติ	ครบ	ถ้วน		
ตรง	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	ของ	วิชา	เอก	หรือ	กลุ่ม	วิชา	เฉพาะ	ที	่ขอ	เปลี่ยน

“นาย	ทะเบียน”	หมายความ	ว่า	ผู้	ซึ่ง	ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	อธิการบดี	ให้	ทำา	หน้าที่	นาย	ทะเบียน
ข้อ	4		นกัศกึษา	ที	่ขอ	ยา้ย	สงักดั	สาขา	วชิา	หรอื	เปลีย่น	วชิา	เอก	จะ	ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	มา	แลว้	ไม	่นอ้ย	กวา่	

หนึ่ง	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	 และ	มี	คุณสมบัติ	ครบ	ถ้วน	ตรง	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	ของ	สาขา	วิชา	ที่	ขอ	ย้าย	
	หรือ	วิชา	เอก	ที่	ขอ	เปลี่ยน	ใหม่

ข้อ	5		นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	 หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	 ให้	ยื่น	คำาร้อง	ต่อ	นาย	ทะเบียน	
	เป็น	เวลา	ไม่	น้อย	กว่า	สามสิบ	วัน	ก่อน	วัน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	ปกติ	 ที่	ประสงค์	จะ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ		
เปลี่ยน	วิชา	เอก	พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ตาม	อัตรา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

นักศึกษา	ที	่ยื่น	คำาร้อง	ขอ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ภาย	หลัง	จาก	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	
กำาหนด	ใน	วรรค	หนึ่ง	 ให้	นาย	ทะเบียน	ดำาเนิน	การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	 หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ให้	ใน	ภาค	การ	ศึกษา		
ถัด	ไป

ข้อ	6		เมือ่	นาย	ทะเบยีน	ตรวจ	สอบ	คณุสมบตั	ิของ	นกัศกึษา	วา่	ครบ	ถว้น	ตาม	ที	่กำาหนด	ใน	หลกัสตูร	ใหม	่แลว้	
ให	้ดำาเนนิ	การ	ยา้ย	สงักดั	สาขา	วชิา	หรอื	เปลีย่น	วชิา	เอก	ให	้แก	่นกัศกึษา	และ	แจง้	ผล	การ	อ	ุนมตั	ิการ	ยา้ย	สงักดั	สาขา	วชิา	
หรือ	การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ให	้นักศึกษา	ทราบ	ภายใน	สิบ	ห้า	วันนับ	จาก	วัน	ที่	ได	้รับคำา	ร้อง	ของ	นักศึกษา

ใน	กรณี	ที่	นาย	ทะเบียน	ตรวจ	สอบ	แล้ว	พบ	ว่า	นักศึกษา	ไม่มี	คุณสมบัติ	เฉพาะ	หรือ	มี	ลักษณะ	ต้อง	ห้าม		
ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	ใหม่	 ให้	แจ้ง	ผล	การ	ตรวจ	สอบ	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ภายใน	สิบ	ห้า	วันนับ	จาก	วัน	ที่	ได้	รับ	
คำา	ร้อง	ของ	นักศึกษา

ใน	กรณี	ที่	นาย	ทะเบียน	ไม่	อาจ	ตัดสิน	ว่า	คุณสมบัติ	ของ	นักศึกษา	เป็น	ไป	ตาม	ที่	กำาหนด	ใน	หลักสูตร	ใหม่	ได้	
ให้	นาย	ทะเบียน	เสนอ	ต่อ	สาขา	วิชา	เพื่อ	พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	 เมื่อ	ได้	รับคำา	ตอบ	จาก	สาขา	วิชา	แล้ว	ให้	นาย	ทะเบียน	
แจ้ง	ผล	การ	ดำาเนิน	การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ภายใน	สิบ	ห้า	วัน	นับ	จาก	วัน	ที่		
ได	้รับคำา	ตอบ	จาก	สาขา	วิชา



166 คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การ	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	จะ	มี	ผล	สมบูรณ์	เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รับ	การ	อนุมัติ	จาก		
นาย	ทะเบียน	แล้ว

ข้อ	7		นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	จาก	มหาวิทยาลัย	ให้	ย้าย	สังกัด	สาขา	วิชา	หรือ	เปลี่ยน	วิชา	เอก	 ต้อง	ศึกษา	
ครบ	ตาม	หลักสูตร	ของ	สาขา	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	ใหม่	 โดย	ให้	นับ	ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	เดิม	รวม	เข้าไป	ใน		
ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ของ	หลักสูตร	ใหม่	 และ	ให้	ศึกษา	ภายใน	กำาหนด	ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ที่	เหลือ	ตาม	หลักสูตร	ของ	
สาขา	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	ใหม่

ข้อ	8		ให้	นาย	ทะเบียน	โอน	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	สอบ	ผ่าน	แล้ว	จาก	สาขา	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	เดิม	ไป	ยัง		
สาขา	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	ใหม	่โดย	นักศึกษา	ไม่	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	โอน	ชุด	วิชา

ข้อ	9		ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ปฏิบัติ		
ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 						
	 		 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ดำาเนิน	การ	โอน	ชุด	วิชา	 เป็น	ไป	ด้วยความ	เรียบร้อย	 อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	 ของ		
ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	 พ.ศ.	2547	 และ	ข้อ	บังคับ	
	สภา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ศกึษา	ขัน้	ปรญิญา	ตร	ี(ฉบบั	ที	่2)	พ.ศ.	2548	อธกิารบด	ีจงึ	กำาหนด	
ระเบียบ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1	ระเบยีบ	นี	้เรยีก	วา่	“ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	โอน	ชดุ	วชิา	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ี
พ.ศ.	2551”

ข้อ	2	ระเบียบ	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3	ใน	ระเบียบ	นี้
“การ	โอน	ชุด	วิชา”	 หมายความ	ว่า	 การนำา	ชุด	วิชา	ที่	ได้	ศึกษา	และ	สอบ	ผ่าน	ใน	หลักสูตร	ใด	หลักสูตร	หนึ่ง	

ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	มา	ใช้	ใน	หลักสูตร	ที่	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใหม	่ ให้	แก่	ผู	้ที	่มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	
ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี

“คณะ	กรรมการ”	 หมายความ	ว่า	 คณะ	กรรมการ	บริหาร	การ	เทียบ	ผล	การ	ศึกษา	และ	เทียบ	ประสบการณ์		
ตาม	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	เทยีบ	ผล	การ	ศกึษา	และ	เทยีบ	ประสบการณ	์ระดบั	ปรญิญา	ตร	ี
พ.ศ.	2551

“นาย	ทะเบียน”	หมายความ	ว่า	ผู	้ซึ่ง	ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	อธิการบดี	ให	้ทำา	หน้าที่	นาย	ทะเบียน
ข้อ	4	นักศึกษา	ที่	ได	้รับ	อนุมัติ	ให้	โอน	ชุด	วิชา	ไม่ม	ีสิทธ	ิได้	รับ	ปริญญา	เกียรตินิยม
ข้อ	5	การ	โอน	ชุด	วิชา	 ให้	นักศึกษา	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	โอน	ชุด	วิชา	ต่อ	นาย	ทะเบียน	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	แรก		

ที	่เข้า	ศึกษา	เป็นต้น	ไป	พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ตาม	อัตรา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด	โดย	แนบ	เอกสาร	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	
มา	พร้อม	กับ	การ	ยื่น	คำาร้อง

(1)		สำาเนา	ผล	การ	สอบ	หรือ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา
(2)		เอกสาร	อื่น	ตาม	ที่	คณะ	กรรมการ	กำาหนด
ข้อ	6	มหาวิทยาลัย	จะ	พิจารณา	การ	โอน	ชุด	วิชา	ให้	แก่	ผู้	ที่	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	 โดย	ให้	โอน	ชุด	วิชา		

ที	่นกัศกึษา	สอบ	ผา่น	ใน	หลกัสตูร	ใด	หลกัสตูร	หนึง่	ของ	มหาวทิยาลยั	ทัง้	ใน	ระดบั	ประกาศนยีบตัร	อนปุรญิญา	ปรญิญา	ตร	ี	
หรือ	เทียบ	เท่า	 หรือ	ใน	ระดับ	ที่	สูง	กว่า	ปริญญา	ตรี	 หรือ	 สัมฤ	ทธิ	บัตร	ตาม	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	 เข้า	สู	่ชุด	วิชา	ที่		
ปรากฏ	ใน	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ที	่เข้า	ศึกษา	ใหม่	ได้	ตาม	หลัก	เกณฑ์	ที่	คณะ	กรรมการ	กำาหนด

ข้อ	7		เมื่อ	นาย	ทะเบียน	ได้	รับคำา	ร้องขอ	โอน	ชุด	วิชา	และ	ค่า	ธรรมเนียม	ของ	นักศึกษา	แล้ว	 ให้	ดำาเนิน	การ	
พิจารณา	หลัก	ฐาน	ให	้แล้ว	เสร็จ	ภายใน	สิบ	ห้า	วัน	 นับ	แต่	วัน	ที่	ได้	รับคำา	ร้อง	 และ	แจ้ง	ผล	การ	พิจารณา	การ	โอน	ชุด	วิชา	
ให	้นักศึกษา	ทราบ	ภายใน	สิบ	ห้า	วัน	นับ	แต่	วัน	ที่นาย	ทะเบียน	พิจารณา	การ	โอน	ชุด	วิชา	ของ	นักศึกษา	แล้ว	เสร็จ

ข้อ	8	เมื่อ	นักศึกษา	ใช้	สิทธิ	โอน	ชุด	วิชา	ตาม	ข้อ	6	 แล้ว	 และ	มี	ชุด	วิชา	ครบ	ตาม	โครงสร้าง	ของ	หลักสูตร		
ที	่สมคัร	ใหม	่ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	อยา่ง	นอ้ยห	นึง่	ชดุ	วชิา	และ	ม	ีระยะ	เวลา	การ	ศกึษา	ไม่	นอ้ย	กวา่	หนึง่	ภาค	การ	ศกึษา	
ปกติ

ข้อ	9		ให้	บนัทึก	ผล	การ	โอน	ชดุ	วชิา	ตาม	ลำาดบั	ขั้น	ที	่นกัศึกษา	สอบ	ได	้และ	นำา	มา	คำานวณ	คะแนน	เฉลีย่	สะสม	
ทั้งนี้	ให	้กำาหนด	สัญลักษณ์	CT	(Credits	from	Transfer)	ไว้	ที่	ชุด	วิชา	ที่	โอน
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ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ปรับปรุง	เนื้อหา	วิชา	 ให้การ	โอน	ชุด	วิชา	และ	การ	บันทึก	ลำาดับ	ขั้น	ที่	นักศึกษา	สอบ	ได้		
ให	้เป็น	ไป	ตาม	หลัก	เกณฑ	์ที	่คณะ	กรรมการ	กำาหนด

การ	โอน	ชดุ	วชิา	เขา้	สู	่หลกัสตูร	ที	่ปรบัปรงุ	ใหม	่ใหก้าร	โอน	ชดุ	วชิา	และ	การ	บนัทกึ	ลำาดบั	ขัน้	ที	่นกัศกึษา	สอบ	ได	้
	เป็น	ไป	ตาม	หลัก	เกณฑ	์ที	่คณะ	กรรมการ	กำาหนด

ข้อ	10		ให้	อธ	ิบกา	รบ	ด	ีเปน็	ผู	้รกัษา	การ	ตาม	ระเบยีบ	นี	้และ	ให	้ม	ีอำานาจ	ออก	ประกาศ	หรอื	คำา	สัง่	เพือ่	ปฏบิตั	ิ
ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 								 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ด้วย	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เห็น	สมควร	เปิด	โอกาส	ให้	ผู้	สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ระดับ	
	ประกาศนียบัตร	ของ	มหาวิทยาลัย	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	9	แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	
ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	และ	ประกาศนียบัตร	 พ.ศ.	2523	 อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	
	ของ	สภา	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	ที่	 30/2545	 เมื่อ	วัน	ที่	 22	 สิงหาคม	2545	 จึง	กำาหนด	หลัก	เกณฑ์		
การ	โอน	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		มหาวทิยาลัย	จะ	พจิารณา	โอน	ชดุ	วชิา	หรอื	รายวชิา	ให	้แก่	ผู	้ที	่ม	ีสถานภาพ	เปน็	นกัศกึษา	หรอื	ผู้	เรยีน	
ใน	หลักสูตร	ระดับ	ประกาศนียบัตร	ของ	มหาวิทยาลัย

ข้อ	2			การ	โอน	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	 ให้	กระทำา	ได้	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	เป็นต้น	ไป	 และ	ให้	กระทำา	ได้		
ทุก	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา

ข้อ	3			ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ที่	ขอ	โอน	นั้น	ต้อง	เป็น	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ซึ่ง	สอบ	ผ่าน	ตาม	เกณฑ์	
	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ไม่	ว่า	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	นั้น	จะ	ได้	ปรับปรุง	เนื้อหา	วิชา	แล้ว	หรือ	ไม่	ก็ตาม	 และ	จะ	ต้อง	เป็น		
ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ที่	ม	ีปรากฏ	อยู่	ใน	หลักสูตร	ที	่สมัคร	เข้า	ศึกษา	ใหม่

ข้อ	4			นักศึกษา	หรือ	ผู้	เรียน	ยื่น	คำาขอ	โอน	ตาม	ข้อ	2	 แล้ว	 มี	หลักสูตร	ครบ	ตาม	โครงสร้าง	ของ	หลักสูตร		
ที่	สมัคร	ใหม่	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	สอบ	ผ่าน	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ซึ่ง	มิใช่	ชุด	วิชา	หรือ	รายวิชา	ที่	ใช้	สิทธิ	ขอ	โอน	
	เข้า	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	ประกาศนียบัตร	อย่าง	น้อยห	นึ่ง	ชุด	วิชา	หรือ	หนึ่ง	รายวิชา

จึง	ประกาศ	ให้	ทราบ	ทั่ว	กัน

	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่10	กันยายน	พ.ศ.	2545

(ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

(รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานสภาวิชาการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

พ.ศ.2556

เพือ่ใหก้ารเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณร์ะดบัปรญิญาตรี	และระดบับณัฑติศกึษา	เปน็ไปดว้ย	
ความเรียบร้อย	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	15	(2)	และมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช	พ.ศ.	2521	สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที	่1/2556	เมื่อวันที	่25	มกราคม	
2556	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

ข้อ	1		ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ	์พ.ศ.	2556”	

ข้อ	2		ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	
ข้อ	3		ให้ยกเลิก	ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วยการได้มาและวิธีการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ	์พ.ศ.	2553	
ข้อ	4		ในข้อบังคับนี	้
“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
“สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
“สภาวิชาการ”	หมายความว่า	สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
“สาขาวิชา”	หมายความว่า	สาขาวิชาต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
“คณะกรรมการ”	หมายความวา่	คณะกรรมการบรหิารการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณข์อง

ระดับปริญญาตร	ีและระดับบัณฑิตศึกษา	
“การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์”	 หมายความว่า	 การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาใน

ระบบการศกึษาหรอืนอกระบบการศกึษา	หรอืการเทยีบงานหรอืประสบการณข์องผูศ้กึษานอกระบบการศกึษาหรอื
ผู้ศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	

“การเทียบผลการศึกษา”	 หมายความว่า	 การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือ	
นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	

“การเทียบประสบการณ์”	 หมายความว่า	 การนำาประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือ
ศึกษาตามอัธยาศัย	หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ	ศักยภาพ	ความพร้อม	และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล	
ประสบการณ์ทำางาน	 สังคม	 สภาพแวดล้อม	 สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ	 มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา	
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	

ข้อ	5		ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี	้และใหม้อีำานาจออกระเบยีบ	ประกาศหรอืคำาสัง่เพือ่ปฏบิตัิ
ตามข้อบังคับนี้

ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันีห้รอืกรณทีีต่อ้งวนิจิฉยัตคีวาม	ใหอ้ธกิารบดเีสนอตอ่	
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนที่1

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ	6		ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ	
เทียบประสบการณ์”	ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง	ประกอบด้วย	

(1)		รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำานวนหนึ่งคน	เป็นประธานกรรมการ	
(2)		ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำานวนสองคน	เป็นกรรมการ	
(3)		ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำานวนหกคน	เป็นกรรมการ	
(4)		ผู้แทนสภาวิชาการจำานวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ	
(5)		ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำานวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ	
(6)		ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล	เป็นกรรมการและเลขานุการ	
(7)		ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
ในกรณีจำาเป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำานักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของสำานักบัณฑิตศึกษา

อีกจำานวนไม่เกินสองคน	ให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้	
ข้อ	7		ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่		

ดังต่อไปนี้	
(1)		 เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ	 เพื่อให้มีการกำาหนดลักษณะ	

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์	 รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการ	
ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	

(2)		พจิารณาอนมุตักิารเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณข์องผูป้ระสงคจ์ะขอเทยีบผลการศกึษา
หรือเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี	้

(3)		คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์	 อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำางานเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบ
ผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เพื่อดำาเนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้	

(4)		ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ข้อ	8		ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล	และผู้อำานวยการ

สำานักบัณฑิตศึกษา	ดำาเนินการดังต่อไปนี	้
(1)		 ให้ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล	 จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก		

ซึง่มคีณุสมบตัติามขอ้	9	และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้	10	เสนอตอ่สภาวชิาการเพือ่เลอืกและพจิารณาแตง่ตัง้	
(2)		 ให้ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก		

ซึง่มคีณุสมบตัติามขอ้	9	และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้	10	เสนอตอ่สภาวชิาการเพือ่เลอืกและพจิารณาแตง่ตัง้	
(3)		 เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม	(1)	 และ	(2)	 แล้ว	 ให้สภาวิชาการพิจารณา

เลือกบุคคลจากบัญชีดังกล่าวตามจำานวนที่กำาหนดในข้อ	6	และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตาม
ข้อ	9	และดำาเนินการแต่งตั้งต่อไป	
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ข้อ	9		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิต้องเป็นผู้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือ	
การเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ	์หรอืเปน็ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการศกึษานอกระบบ	การศกึษา	
ตามอัธยาศัย	หรือการศึกษาตลอดชีวิต	และต้องเป็นผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง	ดังต่อไปนี้	

(1)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
(2)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	
(3)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	
(4)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	 พาณิชยศาสตร์	 การบัญชี	 การจัดการ		

การท่องเที่ยว	และเศรษฐศาสตร์	
(5)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์	
(6)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
(7)		 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา	
ข้อ	10		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้	
(1)		 เปน็ผูถ้กูไลอ่อก	ใหอ้อก	หรอืปลดออกจากราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	หรอืหนว่ยงานของรฐั	เพราะเหต	ุ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่	
(2)		 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว	หรือเป็นบุคคลล้มละลาย	
(3)		 เป็นผู้กระทำาการฝ่าฝืน	หรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณ	คุณธรรม	หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	
(4)		 เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ	
(5)		 เคยหรอืไดร้บัโทษจำาคกุโดยคำาพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำาคกุ	เวน้แตเ่ปน็โทษสำาหรบัความผดิที่ไดก้ระทำา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	
(6)		 เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	สมาชิกสภาท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่น	กรรมการหรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง	ที่ปรึกษาพรรคการเมือง	หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง	
ข้อ	11		 ให้กรรมการตามข้อ	6	ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

มหาวิทยาลัย	ผู้แทนสภาวิชาการ	และผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปี	
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้	

ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่ง	 พ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระและมีจำานวนไม่ถึงแปดคน	 ให้มีการ	
แต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	และวาระการดำารงตำาแหน่งให้เริ่มต้นใหม่	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปี	

ให้นำาความในข้อ	8	 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม	 โดยผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและ
วัดผลและผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา	 เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่ว่างลง	
เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำาเนินการแต่งตั้งต่อไป

ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ครบวาระการดำารงตำาแหน่งตามวรรคหนึ่ง	
และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม	่ ให้กรรมการผู้แทนที่เป็นกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม	่

ข้อ	12		 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ	
(1)		ตาย	
(2)		ลาออก	
(3)		ขาดคุณสมบัติตามข้อ	9	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ	10	
(4)		อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย	



173 คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อ	13	 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได	้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม	

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน		
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	

ข้อ	14		 หลักเกณฑ	์ วิธีการ	 เงื่อนไข	และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก	ให้เป็นไปตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	

หมวด1

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี

ข้อ	15		 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชา	
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา	 ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ	 ไป	
ทั้งนี้ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้องจากสำานักทะเบียนและวัดผล	 เว้นแต่	
มคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ซึง่ไมอ่าจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ำาหนดได	้ใหเ้สนอตอ่อธกิารบดเีพือ่ขอขยาย
ระยะเวลาไดไ้มเ่กนิสองครัง้	ครัง้ละไมเ่กนิสามสบิวนั	หรอืเปน็กรณมีขีอ้บงัคบัหรอืระเบยีบกำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่	

เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	
เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น	 แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ภายในสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ	

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่ง
อย่างใด	 ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ	 ไป	 และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แล้ว	ให้สำานักทะเบียนและวัดผลดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป	

ข้อ	16		 รายวิชาหรือกลุ่มวิชา	 หรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำามา	
ขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว	 และงานหรือประสบการณ์ของ	
ผูศ้กึษานอกระบบการศกึษาหรอืผูศ้กึษาตามอธัยาศยั	ซึง่ยืน่คำารอ้งขอเทยีบงานรายวชิาตอ้งมลีกัษณะตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ	17		 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า	 เพื่อให้การเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด	 คณะกรรมการอาจดำาเนินการเองหรือกำาหนด	
กรอบเวลาการดำาเนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น	 เช่น		
สอบขอ้เขยีน	สมัภาษณ	์ฝกึปฏบิตั	ิพจิารณาแฟม้สะสมผลงาน	หรอืพจิารณาจากเอกสาร	หลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
เพิ่มเติมก็ได้	

ข้อ	18		 ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร	 คณะกรรมการอาจดำาเนินการ	
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้	แต่ต้องระบุเหตุผล
ความจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย	
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ข้อ	19		 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์	 สามารถยื่นคำาร้องต่อ	
ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป	

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำาร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาที่เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้		
ให้เป็นไปตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	

ข้อ	20		 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	
(1)		การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา	 เป็นการนำารายวิชาหรือ	 กลุ่ม

รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย	

(2)	การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำางาน
รายวิชาหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร	
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	

(3)	การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย	 เป็นการนำางานหรือ
ประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ	 ศักยภาพ	 ความพร้อมและโอกาส		
โดยศึกษาจากบุคคล	 ประสบการณ์ทำางาน	 สังคม	 สภาพแวดล้อม	 สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ	 มาเทียบเป็นงาน
รายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	

ข้อ	21		 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นกัศกึษาแลว้	และไดย้ืน่คำารอ้งขอเทยีบงานรายวชิาเขา้สูช่ดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีในระดบัมหาวทิยาลยั	
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี	้

(1)		 เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	
(2)		 เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา	 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของ
รายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น	และต้องได้ลำาดับขั้นไม่ต่ำากว่าตัวอักษร	C	หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ต่ำากว่า	2.00	
หรือเทียบเท่า

รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีน่กัศกึษานำามาขอเทยีบผลการศกึษา	ตอ้งผา่นการตรวจสอบวฒุกิารศกึษาโดย	
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้	 ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ	22		 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่	
ขอเทียบ	และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา	

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำามารวม
คำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร	

นักศึกษาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้	 ไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยม	
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หมวด2

การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ	23		 ให้นำาความในข้อ	16	 ข้อ	17	 ข้อ	18	 และข้อ	19	 วรรคสอง	 มาบังคับใช้กับการเทียบ	
ผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม	

ข้อ	24	ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่	
ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา	 ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ	 ไป	 ทั้งนี้
ตอ้งดำาเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัที่ไดร้บัคำารอ้งจากสำานกับณัฑติศกึษา	เวน้แตม่คีวามจำาเปน็
อยา่งยิง่ซึง่ไมอ่าจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ำาหนดได	้ใหเ้สนอตอ่อธกิารบดเีพือ่ขอขยายระยะเวลาได้
ไม่เกินสองครั้ง	ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน	หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น	

เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว	 ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น	 แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน	
สิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ	

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่ง
อย่างใด	 ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ	 ไป	 และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แล้ว	ให้สำานักบัณฑิตศึกษาดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป	

ข้อ	25		 การขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์จากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอืน่หรอืเทยีบเทา่	เขา้สูช่ดุวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั	
ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก	
ที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป	

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษา	 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน
อดุมศกึษาอืน่หรอืเทยีบเทา่ตอ้งมลีกัษณะตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ภาวชิาการกำาหนดโดยคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการ	

ข้อ	26		 รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีน่กัศกึษานำามาขอเทยีบผลการศกึษา	ตอ้งมลีกัษณะเปน็รายวชิาหรอื	
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
หรือรับรอง	 และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ	
สาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่นำามาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชา	
หรอืกลุม่รายวชิานัน้ๆ	และตอ้งมผีลการสอบไลจ่ากรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีน่ำามาเทยีบผลการศกึษาไมต่่ำากวา่
ระดับคะแนนตัวอักษร	B	หรือแต้มระดับคะแนน	3.00	หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา	 ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดยนายทะเบยีนระดบับณัฑติศกึษาวา่เปน็ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเชือ่ถอืได	้ใหก้ารรบัรองโดยสถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดั
ที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย	

ข้อ	27	การเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ให้เทียบได้ไม่เกิน	
หนึ่งในสามของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ	และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ	ไม่น้อยกว่า
หนึง่ปกีารศกึษา	และลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาหรอืการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืวทิยานพินธต์ามหลกัสตูรทีเ่ขา้ศกึษา	
ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	
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รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้น	จะไม่นำาไปคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 และดุษฎีนิพนธ์	 ไม่สามารถเทียบ	
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้	

หมวด3

การอุทธรณ์

ข้อ	28		 นกัศกึษาผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัความเหน็ของคณะกรรมการสามารถใชส้ทิธอิทุธรณ์ได	้ตามขอ้บงัคบั	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา	
ขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตร	ี

ให้นำาหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	 มาใช้บังคับกับ	
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

	

บทเฉพาะกาล

ข้อ	29		 บรรดาหลกัเกณฑ	์ขอ้บงัคบั	ระเบยีบ	ขอ้กำาหนด	ประกาศ	คำาสัง่หรอืมตอิืน่ใดๆ	ทีม่ผีลใชบ้งัคบั	
อยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้	 ให้ใช้หลักเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ข้อกำาหนด	 ประกาศ	 คำาสั่งหรือมตินั้น	
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์	ระเบียบ	ข้อกำาหนด	ประกาศ	คำาสั่งหรือมติขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้	

	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที	่20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	

(ลงนาม)คณิตณนคร

(ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ:  โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 กำาหนดให้มีการ

 เทียบโอนผลการเรียนจากผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มี 

 การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน 

 จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก 

 ประสบการณก์ารทำางาน ประกอบกบัประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีน 

 ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2545 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์

 ดังกล่าวไว้ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547  

 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2553  

 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพื่อให้การเทียบ 

 ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกับ 

 พระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการสอบไล่ระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ดำาเนิน	การ	สอบไล่	ของ	นักศึกษา	เป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	
และ	ข้อ	46	ของ	ข้อ	บงัคบั	มหาวทิยาลยั	สุโขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ศกึษา	ขั้น	ปรญิญา	ตรี	พ.ศ.	2547	อธิการบด	ี
จึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไปนี้

ข้อ	1			ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	 “ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	สอบไล่	ระดับ		
ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551”

ข้อ	2			ระเบียบ	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3			ให	้ยกเลิก	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	สอบไล่	พ.ศ.	2524	และ	ให้	ใช	้

ระเบียบ	นี้	แทน
ข้อ	4			ใน	ระเบียบ	นี้
“	การ	สอบ	ไล่	”	 ให้	หมายความ	รวม	ถึง	 การ	สอบ	ซ่อม	 และ	การ	สอบ	อื่น	ใด	ใน	ลักษณะ	เดียวกัน	ตาม	ที่	

มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ด้วย
“บุคลากร	ดำาเนิน	กา	รส	อบ”	หมายความ	ว่า	ผู้	ที่	ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	มหาวิทยาลัย	ให	้มีหน้า	ที่	ประสาน	งาน	

	ควบคุม	ดูแล	และ	ดำาเนิน	การ	จัด	กิจกรรม	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	ให	้เรียบร้อย
“	นัก	ศึกษา	”	 หมายความ	ว่า	 นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ของ	มหาวิทยาลัย	ที่	มี	สิทธิ	เข้า	สอบ	ใน	ชุด	วิชา		

ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน
ข้อ	5			มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	มี	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	ภาค	ละ	หนึ่ง	ครั้ง	 และ	ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	

สอบไล่	ไม่ผ่าน	หรือ	ไม่	เข้า	สอบ	มหาวิทยาลัย	อาจ	จัด	ให	้ม	ีการ	สอบ	ซ่อม	ของ	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ด้วย	ก็ได้
มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	มี	การ	สอบ	ตาม	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 เว้น	แต่	มี	เหตุสุดวิสัย		

หรือ	มี	ความ	จำาเป็น	ใน	การ	วัดผล	เฉพาะ	ชุด	วิชา	 อาจ	จะ	เลื่อน	วัน	สอบ	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	 หรือ	เลื่อน	วัน	สอบ		
บางสนาม	สอบ		หรือ	เลื่อน	วัน	สอบ	บาง	ชุด	วิชา	ให	้เป็น	ระยะ	เวลา	อื่น	นอก	เหนือ	จาก	ที่	กำาหนด	ไว้	ก็ได้

ข้อ	6			ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	 คำา	สั่ง	
	เพื่อ	ปฏิบัติ	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

หมวด1

คณะกรรมการอำานวยการสอบ

ข้อ	7			ให้	มี	คณะ	กรรมการ	ขึ้น	ชุด	หนึ่ง	เรียก	ว่า	 “คณะ	กรรมการ	อำานวย	การ	สอบ”	 ประกอบ	ด้วย	
อธกิารบดเีปน็	ประธาน	รอง	อธกิารบด	ีฝา่ย	วชิาการ	เปน็	รอง	ประธาน	ประธาน	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วชิา	ทกุ	สาขา	วชิา	
ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	ผู	้อำานวย	การ	สำานัก	คอมพิวเตอร์	และ	ผู	้อำานวย	การก	องค	ลัง	เป็น	กรรมการ

ให้	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	เป็น	กรรมการ	และ	เลขานุการ	 และ	อาจ	แต่ง	ตั้ง	เจ้า	หน้าที่	ของ	
สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	อีก	ไม่	เกิน	สอง	คน	เป็น	กรรมการ	และ	ผู้	ช่วย	เลขานุการ	ด้วย	ก็ได้



179 คู่มือนักศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อ	8			คณะ	กรรมการ	อำานวย	การ	สอบ	ม	ีอำานาจ	หน้าที่	ดังนี้
(1)		กำาหนด	นโยบาย	แผน	งาน	และ	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	จัด	สอบ
(2)		วินิจฉัย	ปัญหา	และ	กำาหนด	วิธ	ีการ	ใน	การ	แก้ไข	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	จัด	สอบ
(3)		วินิจฉัย	และ	ตัดสิน	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	นักศึกษา	ที่	ไม่	ปฏิบัติ	ตาม	หลัก	เกณฑ์	เกี่ยว	กับ	การ	เข้า	สอบ	

ของ	นักศึกษา	ตาม	ระเบียบ	นี้	ยกเว้น	ปัญหา	ที	่เกี่ยว	กับ	การ	ทำา	ผิด	วินัย	นักศึกษา
(4)		แตง่	ตัง้	คณะ	อนกุรรมการ	คณะ	ทำางาน	หรอื	บคุคล	ให	้ดำาเนนิ	การ	เรือ่ง	หนึง่	เรือ่ง	ใด	ตาม	ทีค่ณะ	กรรมการ	

อำานวย	การ	สอบ	มอบ	หมาย

หมวด2

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ	9			ใน	การ	สอบ	แต่ละ	ครั้ง	ให	้ม	ีบุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	แบ่ง	เป็น	2	ส่วน	คือ
(1)		บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	ประจำา	กอง	อำานวย	การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	ประกอบ	ด้วย
	 	 (ก)		 บคุลากร	งาน	อำานวย	การ	ไดแ้ก	่อธกิารบด	ีเปน็	ผู	้อำานวย	การสนาม	สอบ	ทัว่	ประเทศ	รอง	อธกิารบด	ี

ที่	อธิการบดี	มอบ	หมาย	และ	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	เป็น	รอง	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบทั่ว	ประเทศ		
ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	และ	ผู้	อำานวย	การก	อง	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ	เป็น	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง		
งาน	อำานวย	การ

	 	 (ข)		บคุลากร	งาน	ประสาน	งาน	ทัว่ไป	ไดแ้ก	่รอง	ผู	้อำานวย	การ	สำานกั	ทะเบยีน	และ	วดัผล	ทีผู่	้อำานวย	การ	
สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	มอบ	หมาย	 หัวหน้า	ศูนย์/ฝ่าย	 หรือ	ผู้	แทน	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การดำาเนิน	การ	สอบ	
	เป็น	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	งาน	ประสาน	งาน	ทั่วไป	

	 	 (ค)		บุคลากร	งา	นอื่นๆ	 ได้แก่	 เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	งาน	บริการ	 งาน	รักษา	ความ	ปลอดภัย	
งาน	ประชาสัมพันธ์	 งาน	ยาน	พาหนะ	 งาน	ส่ง-รับ	ข้อสอบ	 งาน	กอง	กลาง	สำารอง	 และ	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	อื่นๆ		
ตามความ	จำาเป็น

(2)		บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	สนาม	สอบ	ต่างๆ	ประกอบ	ด้วย
	 	 (ก)		 บุคลากร	สนาม	สอบ	ได้แก	่ผู	้อำานวย	การ	สนาม	สอบ	หัวหน้า	ตึก	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	กรรมการ	

คุม	สอบ	นักการ	ภารโรง	ยาม	รักษา	การณ	์และ	ตำา	แหน่	งอื่นๆ	ตาม	ความ	จำาเป็น
	 	 (ข)		บุคลากร	ประสาน	งานการ	สอบ	จาก	มหาวิทยาลัย	 ได้แก	่ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ	และ	เจ้า	หน้าที่	

กอง	กลาง	จาก	มหาวิทยาลัย
ข้อ	10		บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	ประจำา	กอง	อำานวย	การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	มีหน้า	ที่	ควบคุม	 ดูแล		

รบั	ผดิ	ชอบ	เพือ่	สนบัสนนุ	ใหก้าร	อำานวย	การ	สอบ	ใน	ทกุ	สนาม	สอบ	ของ	มหาวทิยาลยั	ทัง้	ภายใน	และ	ภายนอก	ประเทศ	
สำาเรจ็	ลลุว่งตาม	วตัถปุระสงค	์ของ	มหาวทิยาลยั	ดว้ย	ความ	เรยีบรอ้ย	และ	ม	ีประสทิธภิาพ	มหาวทิยาลยั	จงึ	มอบ	หมาย	
ให้	บุคลากรดำาเนิน	การ	สอบ	ประจำา	กอง	อำานวย	การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	มีหน้า	ที่	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ดังนี้

บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	ประจำา	กอง	อำานวย	การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	ตาม	ข้อ	9(1)(ก)	 มีหน้า	ที่	ดูแล	
รับ	ผิด	ชอบ	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ	 และ	มี	อำานาจ	วินิจฉัย	 สั่ง	การ	ใน	การ	แก้	ปัญหา	ต่างๆ	 เพื่อ	ให้การ	ดำาเนิน	การ	สอบ	
สำาเร็จ	ลุล่วง	ไป	ได	้ด้วย	ดี
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บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	ประจำา	กอง	อำานวย	การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	ตาม	ข้อ	9(1)(ข)	 มีหน้า	ที่	ให้	
คำา	ปรกึษา	หรอื	คำา	แนะนำา	แก	่บคุลากร	ดำาเนนิ	การ	สอบ	ตาม	ขอ้	9(1)(ค)	ขอ้	9(2)(ข)	และ	ประสาน	งา	นอืน่ๆ	ที	่เกีย่ว	กบั	
การ	จัด	สอบ	วินิจฉัย	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ระหว่าง	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ	ใน	เบื้อง	ต้น	ตลอด	จน	จัด	เตรียม	บุคลากร	สำารอง	
เพื่อ	ให	้พร้อม	ที่	จะ	ไป	ปฏิบัต	ิงาน	ใน	กรณ	ีฉุกเฉิน

บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	ประจำา	กอง	อำานวย	การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	ตาม	ข้อ	9(1)(ค)	 ให้	มีหน้า	ที่	
ปฏิบัติ	งาน	ที่	เกี่ยว	กับ	การ	รักษา	ความ	ปลอดภัย	ประชาสัมพันธ์	ยาน	พาหนะ	ส่ง-รับ	ข้อสอบ	กอง	กลาง	สำารอง	และ	
เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	อื่นๆ	ตาม	ความ	จำาเป็น

ข้อ	11		บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	สนาม	สอบ	ต่างๆ	 มีหน้า	ที่	 ควบคุม	 กำากับ	 ดูแล	 รับ	ผิด	ชอบ	
เพื่อ	ให้การดำาเนิน	การ	จัด	สอบ	ใน	ทุก	สนาม	สอบ	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	สำาเร็จ	ลุล่วง	ตาม	วัตถุประสงค์	ของ	มหาวิทยาลัย	ด้วย	
ความเรียบร้อย	และ	มี	ประสิทธิภาพ	 โดย	บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	สนาม	สอบ	ต่างๆ	 มีหน้า	ที่	และ	อำานาจ	ตาม	ที่	
มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	12		ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	มีหน้า	ที่	ดังนี้
(1)		ประสาน	งาน	กับ	มหาวิทยาลัย	ใน	การเต	ร	ียม	การ	สอบ
(2)		อำานวย	การเต	ร	ียม	สนาม	สอบ	ให	้พร้อม	สำาหรับ	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ
(3)		จัด	ให้	มี	การ	รับ	และ	ดูแล	เก็บ	รักษา	แบบ	ทดสอบ	และ	วัสดุ	อุปกรณ์	ที่	ใช้	ใน	การ	สอบ	ไว้	ใน	สถาน	ที่	

ปลอดภัย
(4)		จัด	ให	้ม	ีการ	ปฐมนิเทศ	บุคลากร	สนาม	สอบ	และ	ร่วม	ปฐมนิเทศ	กับ	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ
(5)		จัด	ให	้ม	ีสถาน	ที่	เป็นก	อง	กลาง	สนาม	สอบ
(6)		อำานวย	การ	สอบ	ให	้ดำาเนิน	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย
(7)		จัด	มอบ	แบบ	ทดสอบ	 กระดาษ	คำา	ตอบ	 เอกสาร	 วัสดุ	อุปกรณ์	ที่	ใช้	ใน	การ	สอบ	 และ	กล่อง	ที่บรรจุ		

สิ่ง	ดัง	กล่าว	คืนให้	ผู	้ประสาน	งานการ	สอบ	นำา	กลับ	มหาวิทยาลัย
(8)		แจ้ง	ผล	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ	ให	้มหาวิทยาลัย	ทราบ
ข้อ	13	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	ม	ีอำานาจ	ดังนี้
(1)		อนุญาต	ให้	นักศึกษา	เข้า	สอบ	ใน	กรณี	ที่	ไม่มี	หลัก	ฐาน	แสดง	ตน	ครบ	ถ้วน	 หรือ	นักศึกษา	ที่ไม่มี	ราย	ชื่อ	

เข้า	สอบ	ใน	สนาม	สอบ	นั้น	หรือ	นักศึกษา	ที	่แต่ง	กาย	ไม	่สุภาพ
(2)		อนญุาต	ให	้นกัศกึษา	ที	่ม	ีเหต	ุจำาเปน็	เขา้	หอ้ง	สอบ	ได	้เปน็	กรณ	ีพเิศษ	หลงั	จาก	เวลา	ที	่มหาวทิยาลยักำาหนด	

ให้	เริ่ม	ทำาการ	สอบ	ไป	แล้ว	สามสิบ	นาที	 โดย	พิจารณา	ร่วม	กับ	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ	 แต่	จะ	อนุญาต	ให้นักศึกษา		
ที่มา	เกิน	กว่า	เวลา	สี่	สิบ	ห้า	นาที	นับ	แต่	เริ่ม	ทำาการ	สอบ	เข้า	ห้อง	สอบ	ไม่	ได้

(3)		ยับยั้ง	การก	ระ	ทำา	อัน	เป็นการ	ทุจริต	การ	สอบ	ที	่เกิด	ขึ้น	ใน	สนาม	สอบ
(4)		สั่ง	การ	ใน	การ	แก้ไข	ปัญหา	ที	่เกิด	ขึ้น	ใน	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ
ข้อ	14	หัวหน้า	ตึก	มีหน้า	ที่	ดังนี้
(1)		รับ	ฟัง	การ	ปฐมนิเทศ	จาก	ผู	้อำานวย	การ	สนาม	สอบ	และ	ผู	้ประสาน	งานการ	สอบ
(2)		ควบคุม	ดูแล	การเต	รี	ยม	การ	สอบ	 เตรียม	สนาม	สอบ	 และ	ห้อง	สอบ	 ตาม	ที่	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	

มอบ	หมาย
(3)		ตรวจ	ความ	เรียบร้อย	ของ	สนาม	สอบ	และ	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ
(4)		ควบคุม	ดูแล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	กรรมการ	คุม	สอบ	 นักการ	ภารโรง	 และ	ยาม	รักษา	การณ	์ ให	้ปฏิบัติ	

หน้าที่	ที่	ได	้รับ	มอบ	หมาย	อย่าง	เคร่งครัด
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(5)		ประสาน	งาน	ระหว่าง	กอง	กลาง	สนาม	สอบ	กับ	กรรมการ	คุม	สอบ
(6)		ประสาน	งาน	ให	้เจา้	หนา้ที	่กอง	กลาง	สนาม	สอบ	ชว่ย	ทำา	หนา้ที	่คมุ	สอบ	ชัว่คราว	กรณกีรรมการ	คมุ	สอบ	

ไม่	สามารถ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ได้
(7)		ทำา	รายงาน	สถิติ	จำานวน	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	และ	ขาด	สอบ	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	หรือ	ตาม	ราย	ละเอียด	ที่

มหาวิทยาลัย	กำาหนด
(8)		ทำา	รายงาน	ราย	ชื่อ	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	และ	ชุด	วิชา	ที่	เข้า	สอบ	ใน	ห้อง	สอบ	สำารอง
(9)		ทำา	รายงาน	รว่ม	กบั	กรรมการ	คมุ	สอบ	เมือ่	พบ	วา่	นกัศกึษา	ม	ีพฤตกิรรม	ที	่สอ่	ไป	ใน	ทาง	ทจุรติ	ในการ	สอบ
ข้อ	15	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	สนาม	สอบ	มีหน้า	ที	่ดังนี้
(1)		รับ	ฟัง	การ	ปฐมนิเทศ	จาก	ผู	้อำานวย	การ	สนาม	สอบ	และ	ผู	้ประสาน	งานการ	สอบ
(2)		ประชาสัมพันธ์	ข้อมูล	และ	ราย	ละเอียด	ที่	จำาเป็น	ใน	การ	เข้า	สอบ	 รวม	ทั้ง	ให้	สัญญาณ	การ	สอบ	

ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด
(3)		ให	้คำา	แนะนำา	และ	แก้	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	นักศึกษา
(4)		ออก	บัตร	เข้า	สอบ	 ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ไม่มี	หลัก	ฐาน	แสดง	ตน	ครบ	ถ้วน	 หรือ	นักศึกษา	ที่	ไม่มีราย	ชื่อ	

	เขา้	สอบ	ใน	สนาม	สอบ	นัน้	หรอื	นกัศกึษา	ที	่แตง่	กาย	ไม	่สภุาพ	รว่ม	กบั	บคุลากร	ประสาน	งานการ	สอบจากมหาวทิยาลยั
(5)		ตอบ	ปญัหา	นกัศกึษา	ตรวจ	สอบ	ขอ้มลู	สนาม	สอบ	เอกสาร	การ	สอบ	ตา่งๆ	และ	รบัคำา	รอ้ง	ของนกัศกึษา	

ร่วม	กับ	บุคลากร	ประสาน	งานการ	สอบ	จาก	มหาวิทยาลัย
(6)		จัด	ซอง	แบบ	ทดสอบ	 เอกสาร	 และ	วัสดุ	อุปกรณ์	ที่	ใช้	ใน	การ	สอบ	 มอบ	ให้	แก่	กรรมการ	คุม	สอบ	และ	

รับ	คืน	เมื่อ	การ	สอบ	เสร็จ	สิ้น	พร้อม	ทั้ง	จัด	ทำา	รายงาน	การ	รับ-ส่ง	ซอง	แบบ	ทดสอบ
(7)		ตรวจ	นับ	จำานวน	แบบ	ทดสอบ	 และ	กระดาษ	คำา	ตอบ	ที่	กรรมการ	คุม	สอบ	นำา	มา	ส่ง	คืนให้	ตรง	กัน	กับ	

จำานวน	นักศึกษา	ที	่เข้า	สอบ	ใน	ใบ	ลง	ลายมือ	ชื่อ	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ
(8)		จัด	ทำา	รายงาน	จำานวน	ซอง	แบบ	ทดสอบ	และ	ซอง	กระดาษ	คำา	ตอบ	ที	่ส่ง	คืน
(9)		บรรจุ	แบบ	ทดสอบ	กระดาษ	คำา	ตอบ	ที	่สอบ	แล้ว	เอกสาร	และ	วัสด	ุอุปกรณ์	ลง	หีบห่อ	ให	้เรียบร้อย
(10)	 จัด	ทำา	หลัก	ฐาน	การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	และ	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	แก่	บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	สนาม	สอบ	ตาม	

ข้อ	9(2)(ก)
(11)		กรณ	ีที	่ม	ีปญัหา	กรรมการ	คมุ	สอบ	ไม	่สามารถ	ปฏบิตั	ิหนา้ที่	ได	้ให	้เจา้	หนา้ที	่กอง	กลาง	ทำา	หนา้ทีก่รรมการ	

คุม	สอบ	แทน	ชั่วคราว	จนกว่า	จะ	ม	ีกรรมการ	คุม	สอบ	มา	ปฏิบัติ	หน้าที่
ข้อ	16	กรรมการ	คุม	สอบ	มีหน้า	ที่	ดังนี้
(1)		รับ	ฟัง	การ	ปฐมนิเทศ	จาก	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	และ	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ
(2)		รับ	ซอง	แบบ	ทดสอบ	เอกสาร	และ	วัสด	ุอุปกรณ์	ที่	ใช้	ใน	การ	สอบ	จาก	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลางสนาม	สอบ
(3)		ตรวจ	ความ	เรียบร้อย	ภายใน	ห้อง	สอบ	และ	กำาหนด	ที่	นั่ง	สอบ
(4)		แจก	แบบ	ทดสอบ	กระดาษ	คำา	ตอบ	และ	แบบ	กรอก	คะแนน	อตันยั	(ถา้	ม)ี	ให	้ตรง	กบั	ชดุ	วชิา	ทีน่กัศกึษา	

เข้า	สอบ
(5)	ตรวจ	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	และ	บัตร	ประจำา	ตัว	ประชาชน	ให	้ตรง	กับ	บัญช	ีราย	ชื่อ	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	

และ	ให	้ลง	ลายมือ	ชื่อ		โดย	ดู	ว่า	รูป	ถ่าย	ของ	ทั้ง	สอง	บัตร	กับ	ผู้	เข้า	สอบ	เป็น	บุคคล	คน	เดียวกัน	และ	ลายมือ	ชื่อ	ใน	บัตร	กับ
ลายมือ	ชื่อ	ที่	ลง	ใน	ใบ	ลง	ลายมือ	ชื่อ	ผู้	เข้า	สอบ	เหมือน	กัน	 ถ้า	ไม่ใช่	บุคคล	คน	เดียวกัน	และ	ลายมือ	ชื่อ	ไม่	เหมือน	กัน	ให้	
แจ้งหัวหน้า	ตึก
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(6)		ไม่	อนุญาต	ให้	นักศึกษา	เข้า	ห้อง	สอบ	หลัง	จาก	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ให้	เริ่ม	ทำาการ	สอบไป	แล้ว	
สามสิบ	นาที	 เว้น	แต่	นักศึกษา	ได้	รับ	อนุญาต	จาก	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	 และ	ห้าม	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบออก	จาก	
	หอ้ง	สอบ	กอ่น	เวลา	สี	่สบิ	หา้	นาท	ีนบั	แต	่เริม่	ทำาการ	สอบ	หาก	ม	ีเหต	ุจำาเปน็	ให	้นกัศกึษา	อยู่	ใน	การ	ควบคมุของ	กรรมการ	
คุม	สอบ	อย่าง	ใกล้	ชิด

(7)		ควบคุม	ไม่	ให้	เกิด	การ	ทุจริต	ใน	การ	สอบ	 หาก	พบ	พฤติกรรม	ที่	ส่อ	ไป	ใน	ทาง	ทุจริต	ให้	แจ้งหัวหน้า	ตึก	
และ	ทำา	รายงาน	พร้อม	แนบ	พยาน	หลัก	ฐาน	ที่	เกี่ยวข้อง	แล้ว	เสนอ	ต่อ	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	และผู้	ประสาน	งาน	
การ	สอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	เพื่อ	รายงาน	ให	้มหาวิทยาลัย	พิจารณา	ต่อ	ไป

(8)		ตรวจ	ความ	ถกู	ตอ้ง	ครบ	ถว้น	ของ	แบบ	ทดสอบ	และ	กระดาษ	คำา	ตอบ	ของ	นกัศกึษา	ที่	ได	้ทำาการ	สอบแลว้	
ก่อน	อนุญาต	ให	้ออก	จาก	ห้อง	สอบ

(9)		รักษา	ความ	ลับ	ของ	แบบ	ทดสอบ	โดย	ไม	่อ่าน	หรือ	ไม่	ให	้บุคคล	อื่น	อ่าน	แบบ	ทดสอบ	ยกเว้นนักศึกษา	ที	่
เข้า	สอบ	ใน	ชุด	วิชา	นั้น	เท่านั้น	กรณ	ีนักศึกษา	ลักษณะ	พิเศษ	ให	้ดำาเนิน	การ	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

(10)		เก็บ	รักษา	แบบ	ทดสอบ	 กระดาษ	คำา	ตอบ	 และ	แบบ	กรอก	คะแนน	อัตนัย	(ถ้า	มี)	 ไม่	ให้	สูญหายและ	
รวบรวม	ส่ง	คืน	กอง	กลาง	สนาม	สอบ

(11)		รายงาน	ปัญหา	เกี่ยว	กับ	แบบ	ทดสอบ	ต่อ	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ	 เช่น	 จำานวน	แบบ	ทดสอบไม่	ครบ		
ตาม	ที	่แจ้ง	ไว	้ด้าน	หน้า	ซอง	แบบ	ทดสอบ	ข้อสอบ	ซึ่ง	สงสัย	ว่า	ม	ีปัญหา	จำานวน	หน้า	แบบ	ทดสอบ	ไม่	ครบ	เป็นต้น

ข้อ	17	กรรมการ	คุม	สอบ	ม	ีอำานาจ	ดังนี้
(1)		ตัก	เตือน	นักศึกษา	ที่	ไม	่ปฏิบัต	ิตาม	ระเบียบ	คำา	สั่ง	หรือ	คำา	แนะนำา	ของ	กรรมการ	คุม	สอบ
(2)		เชญิ	นกัศกึษา	ที่	ไม	่ปฏบิตั	ิตาม	ระเบยีบ	คำา	สัง่	หรอื	คำา	แนะนำา	ของ	กรรมการ	คมุ	สอบ	ออก	จากหอ้ง	สอบ	

หลัง	จาก	ที่	ได้	ตัก	เตือน	แล้ว	 โดย	ได้	รับ	ความ	เห็น	ชอบ	จาก	หัวหน้า	ตึก	 และ	รายงาน	ต่อ	ผู้	อำานวย	การสนาม	สอบ	และ	
	ผู	้ประสาน	งานการ	สอบ

ข้อ	18		นักการ	ภารโรง	และ	ยาม	รักษา	การณ์	มีหน้า	ที่	ตาม	ที่	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	 หัวหน้า	ตึก	 และ	
เจา้	หนา้ที	่กอง	กลาง	สนาม	สอบ	มอบ	หมาย	เชน่	จดั	เตรยีม	หอ้ง	สอบ	ทำาความ	สะอาด	โตะ๊-เกา้อี้	ดแูล	หอ้ง	สอบให้	อยู	่
ใน	สภาพ	เรยีบรอ้ย	พรอ้ม	ที	่จะ	ทำาการ	สอบ	ชดุ	วชิา	ตอ่	ไป	จดั	หอ้ง	สอบ	ให	้คนื	สู	่สภาพ	ปกต	ิเหมอืน	กอ่น	สอบ	เมือ่	การ	สอบ	
	เสร็จ	สิ้น	แล้ว	ขน	กล่อง	ข้อสอบ	วัสด	ุอุปกรณ์	และ	หน้า	ที่	อื่นๆ	ตาม	ที่	ได	้รับ	มอบ	หมาย

ข้อ	19		ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ	มีหน้า	ที	่ดังนี้
(1)		รับ	ฟัง	การ	ปฐมนิเทศ	การ	สอบ	จาก	มหาวิทยาลัย	 เพื่อ	รับ	ทราบ	นโยบาย	และ	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	

ดำาเนิน	การ	สอบ
(2)		นำา	กล่อง	แบบ	ทดสอบ	กระดาษ	คำา	ตอบ	เอกสาร	และ	วัสด	ุอุปกรณ์	ที่	ใช้	ใน	การ	สอบ	จาก	มหาวิทยาลัย	

ไป	ยัง	สนาม	สอบ
(3)		ปฐมนิเทศ	บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	สนาม	สอบ	ร่วม	กับ	ผู	้อำานวย	การ	สนาม	สอบ
(4)		พิจารณา	ร่วม	กับ	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ	ใน	การ	อนุญาต	ให้	นักศึกษา	ที่	มี	เหตุ	จำาเป็น	เข้า	ห้อง	สอบเป็น	

กรณี	พิเศษ	หลัง	จาก	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำา	หนดให้เริ่ม	ทำาการ	สอบ	ไป	แล้ว	สามสิบ	นาที	 แต่	จะ	อนุญาต	ให้นักศึกษา	
ที่มา	เกิน	กว่า	เวลา	สี	่สิบ	ห้า	นาท	ีนับ	แต่	เริ่ม	ทำาการ	สอบ	เข้า	ห้อง	สอบ	ไม	่ได้

(5)		ออก	บัตร	เข้า	สอบ	ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ไม่มี	หลัก	ฐาน	แสดง	ตน	ครบ	ถ้วน	 หรือ	นักศึกษา	ที่	ไม่มีราย	ชื่อ		
เข้า	สอบ	ใน	สนาม	สอบ	นั้น	หรือ	นักศึกษา	ที	่แต่ง	กาย	ไม่	สุภาพ	ร่วม	กับ	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง

(6)		แก้ไข	ปัญหา	ต่างๆ	ที่	เกิด	ขึ้น	ระหว่าง	ดำาเนิน	การ	สอบ	ร่วม	กับ	ผู้	อำานวย	การ	สนาม	สอบ
(7)		ตอบ	ปญัหา	นกัศกึษา	ตรวจ	สอบ	ขอ้มลู	สนาม	สอบ	เอกสาร	การ	สอบ	ตา่งๆ	และ	รบัคำา	รอ้ง	ของนกัศกึษา	

ร่วม	กับ	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง
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(8)		ตรวจ	ความ	เรียบร้อย	ของ	สนาม	สอบ	ห้อง	สอบ	และ	การ	ดำาเนิน	การ	สอบ	ใน	แต่ละ	ห้อง	สอบ
(9)		ตรวจ	สอบ	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	สอบ	 และ	คำาร้อง	ต่างๆ	 ที่	ได้	รับ	จาก	สนาม	สอบ	ให้	ถูก	ต้อง	ครบ	ถ้วน	

หลัง	เสร็จ	สิ้น	การ	สอบ
(10)		ตรวจ	สอบ	และ	รบั	มอบ	จำานวน	กลอ่ง	แบบ	ทดสอบ	กระดาษ	คำา	ตอบ	และ	วสัด	ุอปุกรณ	์จากผู	้อำานวย	การ	

สนาม	สอบ
(11)		ส่ง	กล่อง	แบบ	ทดสอบ	กระดาษ	คำา	ตอบ	วัสด	ุอุปกรณ	์และ	เอกสาร	หลัก	ฐาน	เกี่ยว	กับ	การ	ดำาเนิน	การ

สอบ	ตา่งๆ	ตาม	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	ให	้กบั	สำานกั	ทะเบยีน	และ	วดัผล	พรอ้ม	รายงาน	การ	ปฏบิตั	ิราชการ	ประสาน	งาน	
การ	สอบ

(12)		ปฏิบัติ	หน้า	ที	่อื่นๆ	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย
ข้อ	20		เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	จาก	มหาวิทยาลัย	มีหน้า	ที	่ดังนี้
(1)		รับ	ฟัง	การ	ปฐมนิเทศ	การ	สอบ	จาก	มหาวิทยาลัย	เพื่อ	รับ	ทราบ	นโยบาย	และ	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การดำาเนิน	

การ	สอบ
(2)		ปฏิบัต	ิหน้าที	่เกี่ยว	กับ	การ	สอบ	ที	่สนาม	สอบ	ร่วม	กับ	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ
(3)		ออก	บัตร	เข้า	สอบ	ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ไม่มี	หลัก	ฐาน	แสดง	ตน	ครบ	ถ้วน	 หรือ	นักศึกษา	ที่	ไม่มีราย	ชื่อ	

	เขา้	สอบ	ใน	สนาม	สอบ	นัน้	หรอื	นกัศกึษา	ที	่แตง่	กาย	ไม	่สภุาพ	รว่ม	กบั	ผู	้ประสาน	งานการ	สอบ	และเจา้	หนา้ที	่กอง	กลาง	
สนาม	สอบ

(4)		ตอบ	ปญัหา	นกัศกึษา	ตรวจ	สอบ	ขอ้มลู	สนาม	สอบ	เอกสาร	การ	สอบ	ตา่งๆ	และ	รบัคำา	รอ้ง	ของนกัศกึษา	
ร่วม	กับ	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ	และ	เจ้า	หน้าที่	กอง	กลาง	สนาม	สอบ

(5)		ปฏิบัต	ิหน้า	ที่	อื่นๆ	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย
ข้อ	21		บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	ผู้	ใด	ปฏิบัติ	หน้าที่	หรือ	ละเว้น	การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	โดย	มิ	ชอบ	ด้วย	ระเบียบ	นี้	

อนั	เปน็การ	เอือ้	อำานวย	ให	้ม	ีหรอื	เกดิ	การ	ทจุรติ	ใน	การ	สอบ	หรอื	กระทำา	การ	คดั	ลอก	หรอื	ลกัลอบ	นำา	แบบ	ทดสอบของ	
มหาวิทยาลัย	ออก	จาก	ห้อง	สอบ	ให	้ถือว่า	เป็นการ	กระทำา	ความ	ผิด	ต่อม	หา	วิทยาลัย	 และ	มหาวิทยาลัย	จะดำาเนิน	การ	
ตาม	ที่	กฎหมาย	กำาหนด	อย่าง	เคร่งครัด	และ	จะแจ้ง	ให	้ผู	้บังคับ	บัญชา	พิจารณา	ดำาเนิน	การ	ทาง	วินัย	ด้วย

หมวด3

แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา

ข้อ	22		นักศึกษา	ต้อง	แต่ง	กาย	ให้	สุภาพ	เรียบร้อย	ตาม	ประเพณี	นิยม	ใน	การ	เข้า	สอบ	 โดย	แต่ง	กาย		
ตามแนว	ปฏิบัติ	ดังนี้

(1)		การ	แต่ง	กาย	ของ	นักศึกษา	หญิง	ให้	สวม	เสื้อ	กระโปรง	และ	รองเท้า	ทรง	สุภาพ	ถ้า	สวม	กางเกง	ให	้เป็น	
ชุด	สูท

(2)		การ	แต่ง	กาย	ของ	นักศึกษา	ชาย	 ให้	สวม	เสื้อ	กางเกง	ขา	ยาว	และ	รองเท้า	ทรง	สุภาพ	ถ้า	สวม	เสื้อ	ยืด	
	ให	้เป็น	เสื้อ	ยึด	คอ	ปก

ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	มี	เหตุ	จำาเป็น	ไม่	สามา	รถ	แต่ง	กาย	ดัง	กล่าว	ได้	ด้วย	เหตุ	เจ็บ	ป่วย	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	
	ใน	ทอ้ง	ถิน่	หรอื	กรณ	ีอืน่ๆ	ให	้ผู	้อำานวย	การ	สนาม	สอบ	และ	ผู	้ประสาน	งานการ	สอบ	ของ	มหาวทิยาลยั	รว่ม	กนั	พจิารณา	
และ	อนุญาต	ให	้เข้า	สอบ	เป็น	รายๆ	ไป	โดย	ไม่	ต้อง	ทำา	บัตร	แต่ง	กาย	ไม่	สุภาพ
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ข้อ	23		นักศึกษา	ต้อง	ปฏิบัติ	ตน	ใน	การ	เข้า	สอบ	อย่าง	เคร่งครัด	ดังนี้
(1)		ประพฤต	ิตน	เป็น	สุภาพ	ชน	ม	ีกิริยา	มารยาท	เรียบร้อย	ต่อกร	รม	การ	คุม	สอบ	บุคลากร	ดำาเนิน	การ	สอบ	

และ	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	คน	อื่นๆ
(2)		ต้อง	แสดง	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	และ	บัตร	ประจำา	ตัว	ประชาชน	ใน	การ	เข้า	สอบ	ทุก	ครั้ง
(3)		เข้า	สอบ	เฉพาะ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	แล้ว	เท่านั้น	 และ	ต้อง	ไป	สอบ	ตาม	วัน	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	

กำาหนด
(4)		ต้อง	จัด	เตรียม	อุปกรณ์	เพื่อ	ใช้	ใน	การ	สอบ	ได้แก่	ปากกา	ดินสอ	ดำา	เบอร์	2B	ยางลบ	ที่	เหลา	ดินสอ	

และ	อุปกรณ์	อื่น	ที	่มหาวิทยาลัย	อนุญาต	ให้	ใช้	ใน	การ	สอบ	เฉพาะ	ชุด	วิชา	นั้น
(5)		เข้า	หรือ	ออก	จาก	ห้อง	สอบ	ได้	ก	็ต่อ	เมื่อ	ได้	รับ	อนุญาต	จาก	กรรมการ	คุม	สอบ	เท่านั้น
(6)		ต้อง	เชื่อ	ฟัง	คำา	แนะนำา	และ	ปฏิบัต	ิตาม	คำา	สั่ง	ของ	กรรมการ	คุม	สอบ	โดย	เคร่งครัด
(7)		ต้อง	กรอก	ข้อมูล	ใน	กระดาษ	คำา	ตอบ	และ	แบบ	ทดสอบ	ให้	ครบ	ถ้วน	 ถูก	ต้อง	 ชัดเจน	 และ	ฝน	กระดาษ	

คำา	ตอบ	แบบ	ปรนัย	และ	แบบ	กรอก	คะแนน	อัตนัย	(ถ้า	มี)
(8)		ต้อง	อ่าน	คำา	แนะนำา	และ	ข้อ	ปฏิบัติ	ใน	การ	ทำา	สอบ	อย่าง	รอบคอบ	 ตรวจ	ความ	ครบ	ถ้วน	 สมบูรณ์	ของ	

แบบ	ทดสอบ	ฉบับ	ที่	ได	้รับ	หาก	พบ	ความ	ไม่	สมบูรณ	์ของ	แบบ	ทดสอบ	ให	้แจ้ง	กรรมการ	คุม	สอบ	ทันที
(9)		ต้อง	หยุด	ทำา	ข้อสอบ	ทันที	เมื่อ	หมด	เวลา	สอบ	หรือ	ตาม	คำา	สั่ง	ของ	กรรม	การ	คุม	สอบ
ข้อ	24		ใน	กรณี	นักศึกษา	ที่	ไม่มี	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	หรือ	บัตร	ประจำา	ตัว	ประชาชน	หรือ	ทั้ง	สอง	บัตร		

มา	แสดง	ใน	การ	เขา้	สอบ	ให	้ยืน่	คำารอ้ง	ขอ	ทำา	บตัร	เขา้	สอบ	ณ	กอง	กลาง	สนาม	สอบ	กอ่น	เวลา	สอบ	ชดุ	วชิา	นัน้	โดย	นำา		
รูป	ถ่าย	ที่	เหมือน	กัน	ขนาด	หนึ่ง	นิ้ว	ที่	ถ่าย	ไม่	เกิน	หก	เดือน	จำานวน	สอง	รูป	มา	ขอ	ทำา	บัตร	เข้า	สอบ	ทั้งนี้	บัตร	เข้า	สอบ	
จะ	ใช้ได	้เฉพาะ	การ	สอบ	ครั้ง	นั้น

ข้อ	25		ห้าม	นัก		ศึกษา	กระทำา	การ	ดังนี้
(1)		เข้า	สอบ	สอง	ชุด	วิชา	ใน	วัน	และ	เวลา	เดียวกัน
(2)		สูบ	บุหรี่	หรือ	กระทำา	การ	อื่น	ใด	ใน	ห้อง	สอบ	อัน	เป็นการ	รบกวน	ผู้	อื่น	ขณะ	ที่	กำาลัง	ดำาเนิน	การ	สอบ		

หรือ	เมื่อ	เสร็จ	สิ้น	การ	สอบ	แล้ว
(3)		นำา	วัสดุ	อุ	ปก	รณ์	ใดๆ	 ที่	สามารถ	ใช้	รับ	และ	แสดง	ผล	ข้อมูล	เพื่อ	อำานวย	ความ	สะดวก	ใน	การ	ตอบ		

แบบ	ทดสอบ	หรอื	ใน	การ	คดิ	คำานวณ	ตำารา	เอกสาร	ขอ้ความ	หรอื	วสัด	ุอ	ุปก	รณ์	ใดๆ	ที่	ไม	่เกีย่วขอ้ง	กบั	การ	สอบ	เวน้	แต	่	
จะ	ได	้รับ	อนุญาต	จาก	กรรมการ	คุม	สอบ	ตาม	หลัก	เกณฑ์	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

(4)		นำา	อาวุธ	วัตถุ	ระเบิด	หรือ	วัตถุ	อันตราย	เข้าไป	ใน	ห้อง	สอบ	เว้น	แต	่จะ	ได้	รับ	อนุญาต	เป็นการ	เฉพาะ	ราย	ไป
(5)		กระทำา	การ	หรือ	มี	พฤติกรรม	อัน	เป็นการ	ทุจริต	ใน	การ	สอบ	 โดย	ให้	ผู้	อื่น	เข้า	สอบ	แทน	ตน	 พูด	หรือ	

	ติดต่อ	กับ	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	ราย	อื่น	หรือ	บุคคล	ภายนอก	 พยายาม	ดู	คำา	ตอบ	จาก	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	ราย	อื่น	หรือ	
ยอม	ให	้นักศึกษา	ที	่เข้า	สอบ	ราย	อื่น	ด	ูคำา	ตอบ	ของ	ตน	 หรือ	คัด	ลอก	ข้อสอบ	หรือ	ลักลอบ	นำา	แบบ	ทดสอบ	หรือ	กระดาษ	
คำา	ตอบ	ของ	มหาวิทยาลัย	ออก	จาก	ห้อง	สอบ

(6)		เขา้	หอ้ง	สอบ	หลงั	จาก	เวลา	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	ให	้เริม่	ทำาการ	สอบ	ไป	แลว้	สามสบิ	นาท	ีและ	ออก	จาก	
	ห้อง	สอบ	ก่อน	เวลา	สี่	สิบ	ห้า	นาที

(7)		ขีด	เขียน	ข้อความ	 เครื่องหมาย	 หรือ	สัญลักษณ์	ใดๆ	 ลง	ใน	กระดาษ	คำา	ตอบ	 นอก	เหนือ	จาก	ที่	ได้	
	กำาหนด	ไว้	ใน	คำา	ชี้แจง	หรือ	คำา	สั่ง	เกี่ยว	กับ	วิธี	ตอบ	ข้อสอบ
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ข้อ	26		เมื่อ	มี	นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	กระทำา	การ	ฝ่าฝืน	ต่อ	ข้อ	ปฏิบัติ	และ	ข้อ	ห้าม	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หมวด	นี้	
ให	้ดำาเนิน	การ	ดังนี้

(1)		นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	กระทำา	การ	หรือ	มี	พฤติการณ์	อัน	เป็นการ	ทุจริต	ใน	การ	สอบ	ตาม	ข้อ	25(5)		
ให	้ดำาเนนิ	การ	ตาม	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	วนิยั	ของ	นกัศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีพ.ศ.	2551	
ใน	กรณ	ีที	่นกัศกึษา	เปน็	ขา้ราชการ	หรอื	พนกังาน	ของ	รฐั	มหาวทิยาลยั	อาจ	รายงาน	การก	ระ	ทำา	อนั	เปน็การ	ทจุรติ	ของ	
นักศึกษา	ให	้ผู้	บังคับ	บัญชา	ของ	นักศึกษา	ทราบ	เพื่อ	ดำาเนิน	การ	ทาง	วินัย	อีก	ทาง	หนึ่ง	ด้วย	ก็ได้

(2)	 นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	ถูก	กรรมการ	คุม	สอบ	เชิญ	ออก	จาก	ห้อง	สอบ	ตาม	ข้อ	17(2)	 มหาวิทยาลัย		
จะ	ไม่	ตรวจ	กระดาษ	คำา	ตอบ	และ	ให	้ถือว่า	นักศึกษา	สอบ	ไม่	ผ่าน	ใน	ชุด	วิชา	นั้น

(3)		นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	โดย	ไม่มี	รูป	ถ่าย	และ	ไม่	ส่ง	รูป	ถ่าย	ให้	ผู้	ประสาน	งานการ	สอบ	 ตาม	ข้อ	24	 หรือ	
นักศึกษา	ที่	เข้า	สอบ	โดย	ใช้	บัตร	เข้า	สอบ	ที่	เคย	ออก	ให้	ใน	การ	สอบ	ครั้ง	ก่อน	มา	ใช้	 มหาวิทยาลัย	จะ	ไม่	ตรวจ	กระดาษ	
คำา	ตอบ	และ	ให้	ถือว่า	นักศึกษา	สอบ	ไม่	ผ่าน	ใน	ชุด	วิชา	นั้น

การ	ดำาเนิน	การ	ตาม	(1)	ให	้สำานัก	ทะเบียน	และ	วัดผล	นำา	เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	ตาม	ระเบียบ	
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	วินัย	ของ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551

การ	ดำาเนิน	การ	ตาม	(2)	และ	(3)	ให	้เลขานุการ	คณะ	กรรมการ	อำานวย	การ	สอบ	นำา	เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ	
อำานวย	การ	สอบ	เพื่อ	พิจารณา	วินิจฉัย	เป็น	ราย	กรณ	ีไป

		 		 									 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการประเมินผลการศึกษา

เพื่อ	อนุ	วัต	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี		
พ.ศ.	2523	 อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	สภา	วิชาการ	 ให้	ยกเลิก	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		
ว่า	ด้วย	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	พ.ศ.	2523	และ	ให้	ใช้	ประกาศ	ฉบับ	นี้	แทน	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ให	้สาขา	วชิา	เปน็	ผู	้กำาหนด	ประเภท	ของ	ชดุ	วชิา	วา่	ชดุ	วชิา	ใด	ม	ีลกัษณะ	เปน็	ชดุ	วชิา	เชงิ	ทฤษฎ	ีหรอื	ชดุ	วชิา	
เชิง	ปฏิบัติ

ข้อ	2		ให้	สาขา	วิชา	เป็น	ผู้	กำาหนด	เกณฑ์	การ	ให้	คะแนน	สำาหรับ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	และ	การ	สอบไล่	ประจำา		
ภาค	การ	ศึกษา	ตาม	ลักษณะ	ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	ที่	สาขา	วิชา	รับ	ผิด	ชอบ	ดังนี้

2.1		ชุด	วิชา	เชิง	ทฤษฎี		 ให้	มี	คะแนน	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	ไม่	เกิน	ร้อย	ละ	20	 และ	ให้	คะแนน	สอบไล่	ประจำา	ภาค	
	การ	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า	ร้อย	ละ	80	ของ	คะแนน	เต็ม

2.2		ชดุ	วชิา	เชงิ	ปฏบิตัิ		ให้	กำาหนดการ	ประเมนิ	ผล	การ	ศกึษา	โดย	ถอื	คะแนน	ฝกึ	ปฏบิตัิ	เปน็	สำาคญั	และ	คะแนน	
การ	สอบไล	่ประจำา	ภาค	การ	ศกึษา	เปน็	สว่น	ประกอบ	โดย	กำาหนด	สดัสว่น	ของ	คะแนน	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	ของ	แตล่ะ	ชดุ	วชิา

2.3		กิจกรรม	วิชาชีพ	ให้	กำาหนดการ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	ของ	กิจ	กร	รม	นั้นๆ	
ข้อ	3		การ	ให	้ลำาดบั	ใน	การ	แสดง	ความ	สามารถ	ใน	การ	เรยีน	รู	้ของ	นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	กำาหนดการ	ให	้ลำาดบั	ขัน้

ดังนี้
	 ลำาดับ	ขั้น	 ความ	หมาย
	 H	 เกียรตินิยม	(Honor)
	 S	 ผ่าน		(Satisfactory)
	 U	 ไม่	ผ่าน	(Unsatisfactory)

ข้อ	4		การ	ให	้ลำาดบั	ขัน้	จะ	คดิ	จาก	คะแนน	รวม	ของ	คะแนน	ฝกึ	ปฏบิตั	ิ	กบั	คะแนน	สอบไล	่ประจำา	ภาค	การ	ศกึษา	
ดังนี้
	 		 ช่วง	คะแนน	ร้อย	ละ	 76	-	100		 ให้	ลำาดับ	ขั้น		 H
	 		 ช่วง	คะแนน	ร้อย	ละ	 60	-	75	 ให้	ลำาดับ	ขั้น		 S
	 		 ช่วง	คะแนน	ต่ำา	กว่า	ร้อย	ละ		60	 ให้	ลำาดับ	ขั้น		 U

ข้อ	5		การ	ให	้ลำาดับ	ขั้น	ประเมิน	ความ	สามารถ	ใน	กิจกรรม	วิชาชีพ	ให้	ใช	้ช่วง	คะแนน	เช่น	เดียว	กับ	ข้อ	3	

ทั้งนี้	ให้	ใช	้ประกาศ	นี	้ตั้งแต่	ปี	การ	ศึกษา	2523	เป็นต้น	ไป

	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	3	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2525

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซำ้า

เพือ่	ใหก้าร	บนัทกึ	ผล	การ	ศกึษา	ของ	ชดุ	วชิา	ที	่นกัศกึษา	ได	้สอบ	ผา่น	ไป	แลว้	แต	่นกัศกึษา	ยงั	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	
	ชุด	วิชา	นั้น	ซ้ำา	อีก	 เป็น	ไป	ด้วย	ความ	ถูก	ต้อง	และ	เป็น	ประโยชน์	แก่	นักศึกษา	 อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ		
ของ	สภา	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	ที่	41/2526	 วัน	ที่	20	 ตุลาคม	2526	 จึง	ได้	กำาหนด	หลัก	เกณฑ์	ใน	การ	บันทึก		
ผล	การ	ศึกษา	ดังนี้	คือ

ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ที่	สอบ	ผ่าน	ได้	ลำาดับ	ขั้น	H	 หรือ	S	 ใน	ชุด	วิชา	ใด	 หาก	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	
	ใน	ชุด	วิชา	นั้น	อีก	มหาวิทยาลัย	จะ	นับ	ชุด	วิชา	สะสม	โดย	ถือ	เอา	ผล	การ	สอบ	ที	่นักศึกษา	ได	้สอบ	ผ่าน	ใน	ครั้ง	แรก

จึง	ประกาศ	ให้	ทราบ	ทั่ว	กัน

	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2526

(ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

(ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

พ.ศ.2556

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตดัสนิผลการสอบ	เพือ่ประเมนิผลการศกึษาชดุวชิาเชงิปฏบิตัแิละชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพี	ใหเ้ปน็ไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	อาศัยอำานาจตามความในข้อ		6		และข้อ		39		แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	2547	 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ	
ในการประชุมครั้งที่	10/2556	 เมื่อวันที่	6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2556	 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย-	
ธรรมาธริาช	เรือ่ง	หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตดัสนิผลการสอบ	เพือ่ประเมนิผลการศกึษาชดุวชิาเชงิปฏบิตัแิละชดุวชิา
ประสบการณ์วิชาชีพ	พ.ศ.	2552		ลงวันที	่3	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552		และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน	

ข้อ	1		ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ	เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ	และ
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศนี	้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที	่	1	ปีการศึกษา		2556	เป็นต้นไป	

ทั้งนี้	 ให้นำาคะแนนส่วนที่สอบผ่านไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ	 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	1		
ปีการศึกษา	2558		เป็นต้นไป		มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ	และ	
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	ตามประกาศนี้	

ข้อ	2		การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้	
	 (1)		การสอบผ่าน	 นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 โดยผลการสอบจะได้	

ลำาดับขั้นตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน	
	 (2)		กรณนีกัศกึษาสอบไลผ่า่นภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏบิตัิ		ตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและ

เข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ	 หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบ
เฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน	

	 (3)		กรณนีกัศกึษาสอบไลผ่า่นเฉพาะภาคปฏบิตัแิละสอบไมผ่า่นภาคทฤษฎ	ีตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่ม
และเขา้สอบซอ่มเฉพาะภาคทฤษฎ	ีหากสอบซอ่มภาคทฤษฎไีมผ่า่น	ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้ใหมแ่ละสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีจนกว่าจะผ่าน	

กรณทีีช่ดุวชิาเชงิปฏบิตัิใดมกีารประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุ	แลว้ปรากฏวา่นกัศกึษายงัสอบ
ไมผ่า่น	ใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้ใหมแ่ละตอ้งสอบใหผ้า่นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิใหม่		เวน้แตน่กัศกึษา
ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน	

ข้อ	3		การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 ให้ดำาเนินการ	
ดังต่อไปนี้
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	 (1)		การสอบผา่น	นกัศกึษาตอ้งสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัไิดค้ะแนนรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	60	
	 (2)		กรณทีีผ่ลคะแนนของภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัริวมกนัแลว้ไมผ่า่น	ใหเ้กบ็คะแนนของภาคทฤษฎ	ี

หรือภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของส่วนนั้นไว้	
	 		 	 (ก)	 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี	 	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ	

ภาคทฤษฎแีลว้นำาคะแนนที่ไดม้ารวมกบัคะแนนภาคปฏบิตั	ิหากยงัสอบไมผ่า่นอกี	ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้	
ใหม	่แต่ใหส้อบเฉพาะภาคทฤษฎเีพือ่นำาคะแนนที่ไดม้ารวมกบัคะแนนภาคปฏบิตัจินกวา่จะสอบผา่น	ตามทีก่ำาหนด	
ในข้อ	3	(1)	

	 		 	 (ข)	 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ	
ภาคปฏบิตัแิลว้นำาคะแนนที่ไดม้ารวมกบัคะแนนภาคทฤษฎ	ีหากยงัสอบไมผ่า่นอกี	ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้	
ใหม่	 แต่ให้สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน	 ตามที่
กำาหนดในข้อ	3	(1)	

	 		 	กรณทีีช่ดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีใดมกีารประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุแลว้	ปรากฏวา่
นกัศกึษายังสอบไม่ผ่าน	ให้ลงทะเบียนเรยีนชดุวชิานัน้ใหม่และต้องสอบใหผ้่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิใหม่	
เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อม	
นั้นก่อน	

	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่		11		เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ	2556

(ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ:	 	 โดยที่บางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย	 เปิดสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาที่	1	 ให้มีการฝึกปฏิบัติ

	 เฉพาะภาคไลท่ีเ่ปดิสอน	ไดม้กีารปรบัปรงุเอกสารการสอนชดุวชิาเชงิปฏบิตั	ิในภาคการศกึษาที	่1	ปกีารศกึษา	2556	

	 แต่เนื่องจากมีนักศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2555	 ได้สอบไล่ภาคทฤษฎีผ่าน	

	 แตส่อบภาคปฏบิตัไิมผ่า่นเนือ่งจากไมไ่ดเ้ขา้สอบ	และไมส่ามารถสอบซอ่มภาคการศกึษาที	่1	ปกีารศกึษา	2555	ได	้

	 เพราะต้องเข้าฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนในภาคการศึกษาที่	1	 ปีการศึกษา	2556	

	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ	 เพื่อประเมินผล	

	 การศกึษาชดุวชิาเชงิปฏบิตัแิละชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพี	พ.ศ.	2552	ขอ้	2	วรรคทา้ย	ไดก้ำาหนดวา่	“กรณทีีช่ดุวชิา	

	 เชงิปฏบิตัิใดมปีระกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุ	แลว้ปรากฏวา่นกัศกึษายงัสอบไมผ่า่น	ใหล้งทะเบยีนเรยีน	

	 ชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่”	 ซึ่งปกติทั่วไปแล้วเมื่อนักศึกษาได้

	 ลงทะเบียนเรียนวิชาใดแล้วปรากฏว่าสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษานั้น	 นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบซ่อมวิชาที่ไม่ผ่าน	

	 ในภาคการศกึษานัน้กอ่น	เมือ่ปรากฏผลสอบเปน็ประการใดแลว้จงึดำาเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไป	ดงันัน้	เพือ่ใหเ้กดิ

	 ความชัดเจนในทางปฏิบัติ	มหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เพื่อ	ให้การ	ประเมิน	ผล	การ	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	เป็น	ไป	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	 และ		
เป็น	มาตรฐาน	เดียวกัน	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ข้อ	22	แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา		
ขัน้	ปรญิญา	ตร	ีพ.ศ.	2523	อธกิารบด	ีโดย	ความ	เหน็	ชอบ	ของ	สภา	วชิาการ	ใน	การ	ประชมุ	ครัง้	ที	่24/2532	วนั	พฤหสับด	ี
ที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2532	จึง	กำาหนด	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ประเมิน	ผล	ชุด	วิชา	ประสบการณ	์วิชาชีพ	ไว้	ดังนี้

ข้อ	1	การ	ประเมิน	ผล	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	จะ	ต้อง	มี	การ	ประเมิน	ทั้ง	ภาค	ทฤษฎี	และ	ภาค	ปฏิบัติ		
โดย	ประเมิน	ภาค	ทฤษฎ	ีร้อย	ละ	40	และ	ภาค	ปฏิบัติ	ร้อย	ละ	60

ข้อ	2	เวลา	สอบ	ภาค	ทฤษฎี	ให้	กำาหนด	ระยะ	เวลา	การ	สอบ	เป็น	3	 ชั่วโมง	(180	 นาที)	 ยกเว้น	 ใน	การ		
สอบ	ซ่อม	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2	ใช้	เวลา	2	ชั่วโมง	30	นาท	ี(150	นาที)

ข้อ	3		ประเภท	ข้อสอบ	และ	จำานวน	ข้อสอบ	ให้	ใช้	กรณ	ีใด	กรณ	ีหนึ่ง	ต่อ	ไป	นี้
3.1	ข้อสอบ	ปรนัย	แบบ	5	ตัว	เลือก	กำาหนด	จำานวน	ข้อสอบ	ประมาณ	105	-	120	ข้อ
3.2	ข้อสอบ	ปรนัย	แบบ	5	ตัว	เลือก	ผสม	กับ	ข้อสอบ	อัตนัย	กำาหนด	จำานวน	ข้อสอบ	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	

กับ	เวลา	สอบ
สำาหรับ	จำานวน	ข้อสอบ	ใน	การ	สอบ	ซ่อม	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2	ให	้ปรับ	ลด	ลง	ตาม	ความ	เหมาะ	สม

ทั้งนี	้ให้	ใช้	ประกาศ	นี้	สำาหรับ	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1/2532	เป็นต้น	ไป

จึง	ประกาศ	ให	้ทราบ	ทั่ว	กัน
	 		 		 	 	 	
	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2532

(ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

(ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2553

โดยที่	เป็นการ	สมควร	แก้ไข	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เรื่อง	 แนว	ปฏิบัติ	การ	ประเมิน	
กิจกรรม	ประจำา	ชุด	วิชา	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2544	ลง	วัน	ที	่4	มีนาคม	พ.ศ.	2545	ให	้ม	ีความ	เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น	
อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	34(1)	 และ	(3)	 และ	ข้อ	39	 แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	
ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	 พ.ศ.	2547	 อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	สภา	วิชาการ	 ใน	การ	ประชุม	
ครั้ง	ที่	26/2553	วัน	ที	่23	ธันวาคม	2553	จึง	กำาหนด	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ประเมิน	กิจกรรม	ประจำาชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	ไว	้
เพื่อ	ให	้ม	ีประสิทธิภาพ	และ	เป็น	มาตรฐาน	เดียวกัน	ดังนี้

ข้อ	1			ให้	มี	การ	ประเมิน	กิจกรรม	ประจำา	ชุด	วิชา	ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 ทั้ง	ภาค	ทฤษฎี	และ	ภาค	ปฏิบัติ		
ใน	ชุด	วิชา	3	ระดับ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

(1)		ชุด	วิชา	ระดับ	1	 เป็น	ชุด	วิชา	ที	่มุ่ง	ให	้ความ	รู	้พื้น	ฐาน	 เน้น	หลัก	การ	และ	ทฤษฎี	ให	้สัดส่วน	การ	ประเมิน	
จาก	การ	ประเมิน	กิจกรรม	ต่อ	การ	สอบ	ปลาย	ภาค	20:	80	

(2)		ชุด	วิชา	ระดับ	 2	 เป็น	ชุด	วิชา	ที่	เน้น	ทักษะ	ความ	ชำานาญ	 ที่	มุ่ง	ให้	 “	ทำา	เป็น	”	 และ	ได้	รับ	
	ประสบการณ์	จาก	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	กิจกรรม	ต่างๆ	 ด้วย	การ	เข้า	ร่วม	ปฏิบัติ	การ	เสมือน	จริง	หรือ	ปฏิบัติ	การ	จำาลอง		
ให้	สัดส่วน	การ	ประเมิน	จาก	การ	ประเมิน	กิจกรรม	ต่อ	การ	สอบ	ปลาย	ภาค	40:	60

(3)		ชุด	วิชา	ระดับ	3	 เป็น	ชุด	วิชา	ที่	มุ่ง	ให้	นักศึกษา	นำา	หลัก	การ	และ	ทฤษฎี	ไป	สู่	การ	ปฏิบัติ	 โดย		
การ	ฝึก	ปฏิบัติ	ใน	สถานการณ์	จริง	 เช่น	 การ	ฝึกงาน	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	 การ	ผลิต	สื่อ	 หรือ	ประสบการณ์	วิชาชีพ	เฉพาะ	
เรื่อง	ให	้สัดส่วน	การ	ประเมิน	จาก	การ	ประเมิน	กิจกรรม	ต่อ	การ	สอบ	ปลาย	ภาค	60:	40

ข้อ	2			ให้การ	ประเมิน	กิจกรรม	ประจำา	ชุด	วิชา	ตาม	ข้อ	 1	 เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	การ	วัดผล	สัมฤทธิ์	
	ทางการ	เรียน	 โดย	ให้	นักศึกษา	ทำา	กิจกรรม	ภาค	ปฏิบัติ	 และ	ส่ง	งาน	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	ให้	ผู้	ประเมิน		
ทำาการ	ประเมิน	ให	้คะแนน

ข้อ	3			ให้	คณะ	กรรมการ	บริหาร	ชุด	วิชา	(คบ.ช.)	ม	ีอำานาจ	และ	หน้าที่	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		กำาหนด	เกณฑ์	การ	ให้	คะแนน	และ	รายงาน	ให	้คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	ทราบ
(2)		กำาหนด	แผน	กิจกรรม	เสนอ	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	และ	สภา	วิชาการ	ทราบ
(3)		 เสนอ	แต่ง	ตั้ง	ผู	้ประเมิน	กิจกรรม	ต่อ	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	เพื่อ	พิจารณา
ข้อ	4			ขั้น	ตอน	การ	ดำาเนิน	กิจกรรม	ใน	การ	ประเมิน	และ	การ	รับ	 ส่ง	กิจกรรม	 ให้	เป็น	ไป	ตาม	ปฏิทิน	และ		

แผน	กำาหนด	กิจกรรม	ตาม	คู่มือ	ประเมิน	กิจกรรม	ประจำา	ชุด	วิชา	ที่	คบ.ช.	กำาหนด	ใน	ข้อ	3(2)
ข้อ	5		 เงื่อนไข	การ	ประเมิน	ผล	ม	ี3	กรณ	ีคือ
(1)		กรณี	นักศึกษา	ส่ง	กิจกรรม	ให้	ได้	รับ	คะแนน	เก็บ	ตาม	ที่	 คบ.ช.	 กำาหนด	 หาก	นักศึกษา	สอบไล	่ไม	่ผ่าน	

ให้	นำา	คะแนน	กิจกรรม	ดัง	กล่าว	ไป	รวม	กับ	คะแนน	ใน	การ	สอบ	ซ่อม	ของ	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	 ทั้งนี้	นักศึกษา	
ไม	่ต้อง	ส่ง	กิจกรรม	อีก

(2)		กรณี	นักศึกษา	ไม่	ส่ง	กิจกรรม	หรือ	มหาวิทยาลัย	ไม่	ได้	รับ	กิจกรรม	จาก	นักศึกษา	 นักศึกษา		
จะ	ไม่มี	คะแนน	เก็บ	และ	ให้	ตัดสิน	ผล	การ	สอบ	จาก	คะแนน	สอบ	เพียง	อย่าง	เดียว	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้น	ทั้ง	สอบไล่	และ	
สอบ	ซ่อม	และ	ใน	กรณี	นี	้นักศึกษา	จะ	ส่ง	กิจกรรม	ใน	ภาย	หลัง	เพื่อ	ให	้ม	ีคะแนน	เก็บ	สำาหรับ	การ	สอบ	ซ่อม	ไม่	ได้
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(3)		สำาหรับ	นักศึกษา	ที่	ทำา	กิจกรรม	มหาวิทยาลัย	จะ	พิจารณา	ให้	นักศึกษา	ได้	ประโยชน์	สูงสุด		
โดย	การนำา	คะแนน	สอบ	ปลาย	ภาค	ของ	นักศึกษา	เพียง	อย่าง	เดียว	มา	เปรียบ	เทียบ	กับ	การ	คิด	คะแนน	สอบ	ปลาย	ภาค		
รวม	กับ	คะแนน	กิจกรรม	แล้ว	นำา	คะแนน	ส่วน	ที่มา	กก	ว่า	ไป	ใช้	ใน	การ	ตัดสิน	ผล	การ	สอบ	ให	้นักศึกษา

ข้อ	6			ให้	สาขา	วิชา	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา	 กำาหนด	ชุด	วิชา	ที่	จัด	ให้	มี	
	การ	ประเมิน	กิจกรรม	ประจำา	ชุด	วิชา	ตาม	ที	่เห็น	สมควร

ทั้งนี	้ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	บัดนี	้เป็นต้น	ไป
	 	
	 		 		 	 	 	 	ประกาศ	ณ	วัน	ที่	14	มกราคม	พ.ศ.	2554

(ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

(รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม

ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554

เพื่อให้การดำาเนินการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์	 เป็นไปด้วย	
ความเรียบร้อย	อาศัยอำานาจตามความในข้อ	6	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	การศึกษา	
ขั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	2547	 และมติที่ประชุมสภาวิชาการ	 ครั้งที่	13/2551	 เมื่อวันที่	10	 กรกฎาคม	2551		
และครั้งที	่1/2554	เมื่อวันที	่6	มกราคม	2554	และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน	ครั้งที่	1/2554	
เมื่อวันที	่26	มกราคม	2554	อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

ข้อ	1		ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	การวัดและประเมินผลการ
ศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร	์พ.ศ.	2554”	

ข้อ	2		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	
ข้อ	3		ในระเบียบนี	้
“ระบบการสอบตามความพร้อม”	 หมายความว่า	 ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์	 ให้บริการการสอบเพื่อตอบสนองความต้องการและความสามารถของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนสามารถเข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนการสอบไล่ประจำาภาค	

“บุคลากรดำาเนินการสอบ”	หมายความว่า	ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงาน	
ควบคุม	ดูแล	และดำาเนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	

“นักศึกษา”	หมายความว่า	นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
“คะแนน”	หมายความวา่	คะแนนจากการสอบของนกัศกึษาในระบบวดัผลตามความพรอ้มของนกัศกึษา

ด้วยคอมพิวเตอร์	
“ชุดวิชา”	 หมายความว่า	 ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการสอบตาม

ความพร้อม	
ข้อ	4		ใหม้หาวทิยาลยัจดัใหม้กีารสอบตามความพรอ้มประจำาภาคการศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยักำาหนด	
ข้อ	5		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	และให้มีอำานาจออกประกาศ	คำาสั่ง	เพื่อปฏิบัติให้เป็น

ไปตามระเบียบนี้

หมวด1

การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ

ข้อ	6		ผู้สมัครสอบตามความพร้อม	 ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบตาม	
ความพร้อมในภาคการศึกษานั้น	

ข้อ	7		การสมัครสอบตามความพร้อม	 กำาหนดให้สมัครสอบตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	 สำาหรับ	
วิธีการและขั้นตอนการสมัครสอบตามความพร้อม	ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	

ข้อ	8		นักศึกษาสามารถสมัครสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาได้	1	ครั้งต่อ	1	ภาคการศึกษา	
ข้อ	9	หากนกัศกึษาเขา้สอบตามความพรอ้มและสอบไมผ่า่น	มสีทิธเิขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาใน

ชุดวิชานั้นได้	
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ข้อ	10		นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบ	ดังนี้	
	 		 		 (1)		 แสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนในการเข้าสอบ	 ในกรณีที่ไม่มี

บัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัวนักศึกษาบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ	 ให้ยื่นคำาร้องขอทำา
บัตรเข้าสอบกับผู้ประสานงานการสอบ	 โดยนำารูปถ่ายที่เหมือนกันขนาดหนึ่งนิ้ว	 ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน	 จำานวน
สองรูป	 มาขอทำาบัตรเข้าสอบ	 ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบรอบนั้นเท่านั้น	 ในกรณีไม่มีทั้งสองบัตร
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ	

	 		 		 (2)		 เข้าสอบได	้1	ชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน	ตามที่แสดงความจำานงไว้กับมหาวิทยาลัย	
						 		 (3)		 เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ	
						 		 (4)		 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ	
								 (5)		ห้ามนักศึกษานำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ	
						 		 (6)		นักศึกษาต้องไม่กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ	
						 		 (7)		นักศึกษาต้องไม่กระทำาการใดๆ	อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น	
						 		 (8)		นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ	เรียบร้อย	ตามประเพณีนิยม	
								 (9)		ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยเริ่มทำาการสอบไปแล้ว	30	 นาที	

และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา	45	นาที	นับแต่เริ่มทำาการสอบ	
ข้อ	11		คา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษาในการสอบตามความพรอ้มใหเ้ปน็ไปตามประกาศทีม่หาวทิยาลยักำาหนด

หมวด2

การประเมินผลการสอบ

ข้อ	12		เมือ่การสอบตามความพร้อมของนักศกึษาเสรจ็สิน้	นักศึกษาจะได้รับแจ้งผลการสอบของตนว่า	
สอบผ่านหรือไม่ผ่าน	โดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ	

ข้อ	13		มหาวทิยาลยัจะออกใบแจง้ผลการสอบตามความพรอ้มใหภ้ายหลงัสอบเสรจ็วา่ผา่นหรอืไมผ่า่น
อย่างไม่เป็นทางการ	สำาหรับผลการสอบอย่างเป็นทางการ	มหาวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษาพร้อมกับการประกาศ
ผลการสอบประจำาภาคการศึกษานั้น	

ข้อ	14		การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	 เกณฑ์การตัดสินผลสอบ	 ใช้เกณฑ์การตัดสินผลสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	การศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2547	

ข้อ	15		นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อมแล้ว	 หากนักศึกษาเข้าสอบไล่ประจำา	
ภาคการศึกษานั้นอีก	ให้ถือผลการสอบของระบบวัดผลตามความพร้อมเป็นหลัก	

นกัศกึษาทีส่อบไมผ่า่นในระบบวดัผลตามความพรอ้ม	สามารถเขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษานัน้ไดอ้กี	
และถ้าสอบไล่ผ่านให้ใช้ผลการสอบผ่านของการสอบไล่นั้น	
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หมวด3

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ	16		บุคลากรดำาเนินการสอบประกอบด้วย	ผู้ประสานงานการสอบ	กรรมการคุมสอบ	และเจ้าหน้าที่	
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์	

ข้อ	17		ผู้ประสานงานการสอบ	มีหน้าที่	ดังนี้	
						 	 (1)		ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและควบคุมการดำาเนินงานของกรรมการคุมสอบ	
						 	 (2)		อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เป็นกรณีพิเศษ	หลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่ม

ทำาการสอบไปแล้ว	30	นาที	แต่มาไม่เกินกว่าเวลา	45	นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ	
						 	 (3)		ยับยั้งการกระทำาอันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ	
						 	 (4)		สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินการสอบ	
ข้อ	18		กรรมการคุมสอบมีหน้าที่	ดังนี้	
						 	 (1)	 ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำาหนดที่นั่งสอบ	
						 	 (2)		จัดเตรียมแบบทดสอบ	ให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ	
						 	 (3)		ตรวจบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายชื่อนักศึกษา

ที่เข้าสอบและให้ลงลายมือชื่อโดยดูว่ารูปถ่ายของทั้งสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อ
ในบัตรกับลายมือชื่อที่ลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน	 ถ้ารูปถ่ายที่ปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและ
ลายมือชื่อไม่เหมือนกันห้ามมิให้เข้าสอบ	

						 	 (4)		ไมอ่นญุาตใหน้กัศกึษาเขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาทีม่หาวทิยาลยักำาหนดใหเ้ริม่ทำาการสอบ
ไปแล้ว	30	นาท	ีและห้ามนักศึกษาที่เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา	45	นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ	หากมี
เหตุจำาเป็นให้นักศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

		 		 	 (5)		ควบคมุไม่ใหเ้กดิการทจุรติในการสอบ	หากพบพฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทางทจุรติใหท้ำารายงาน
พร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล	

						 	 (6)	 รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบ	 ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น	

							 (7)		ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	คำาสั่ง	หรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ	
						 	 (8)	 เชิญนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	 คำาสั่ง	 หรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ	

ออกจากห้องสอบหลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว	
ข้อ	19		เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร	์มีหน้าที่	ดังนี้	
	 		 	 (1)		ควบคุม	 ดูแล	 รักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	 แม่ข่าย	 และระบบ	

เครือข่าย	
						 	 (2)	 ควบคุม	 ดูแล	 รักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้มีความ

ปลอดภัยที่สุดจากการลักลอบหรือโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี	
						 	 (3)		ดูแล	แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นลูกข่าย	แม่ข่าย	และระบบเครือข่าย	ให้สามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 		 		 (4)		 ให้คำาแนะนำาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	 ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย	
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบ	

						 		 (5)		ประสานงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย	
ข้อ	20		ค่าตอบแทนของบุคลากรดำาเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	

																							 ประกาศ	ณ	วันที่	9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	

(ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

(รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อ	ให้การ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ของ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 เป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	
อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	ของ	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ศึกษา	ขั้น	ปริญญา	ตรี	
พ.ศ.	2547	อธิการบด	ีจึง	กำาหนด	ระเบียบ	ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	
ทางการ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตร	ีพ.ศ.	2551”

ข้อ	2		ระเบียบ	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3			 เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ฉบับ	ภาษา	ไทย	ม	ีดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		กรณี	ที	่นักศึกษา	กำาลัง	ศึกษา	อยู่	สามารถ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ได	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้
	 	 (ก)	ใบรับ	รอง	การ	เป็น	นักศึกษา
	 	 (ข)	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	เพื่อ	ตรวจ	สอบ	ผล	การ	เรียน
(2)		กรณี	ที่	นักศึกษา	พ้น	สถานภาพ	การ	เป็น	นักศึกษา	อัน	มิได้	เป็นการ	ถูก	ลงโทษ	จาก	การก	ระ	ทำา	ผิด	วินัย	

นักศึกษา	สามารถ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	คือ		ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	เพื่อ	ตรวจ	สอบ	ผล	การ	เรียน
(3)		กรณี	ที่	นักศึกษา	ศึกษา	ครบ	ตาม	โครงสร้าง	หลักสูตร	 และ	อยู่	ระหว่าง	รอ	สภา	มหาวิทยาลัย	อนุมัติ		

การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	สามารถ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ได	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้
	 	 (ก)	ใบรับ	รอง	เรียน	ครบ	โครงสร้าง	หลักสูตร
	 	 (ข)	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	เพื่อ	ตรวจ	สอบ	ผล	การ	เรียน
(4)		กรณี	ที่	นักศึกษา	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	 และ	สภา	มหาวิทยาลัย	อนุมัติ	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	แล้ว	สามารถ		

ออก	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ได้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
	 	 (ก)	ใบรับ	รอง	สำาเร็จ	การ	ศึกษา
	 	 (ข)	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	เมื่อ	นักศึกษา	ขึ้น	ทะเบียน	บัณฑิต	แล้ว
	 	 (ค)	ใบ	ปริญญา	บัตร	เมื่อ	นักศึกษา	ขึ้น	ทะเบียน	บัณฑิต	แล้ว
(5)		เอกสาร	สำาคัญ	อื่นๆ	 นอกจาก	(1)	(2)	(3)	 และ	(4)	 ให้	มหาวิทยาลัย	พิจารณา	ออก	ให้	แก่	นักศึกษา		

ตาม	สมควร	เป็น	ราย	กรณ	ีไป
ข้อ	4			นกัศกึษา	ที	่ประสงค	์จะ	ได	้รบั	เอกสาร	สำาคญั	ทางการ	ศกึษา	ตาม	ขอ้	3	ให	้ยืน่	คำารอ้ง	ขอ	เอกสาร	สำาคญั	

ทางการ	ศกึษา	ตาม	วธิ	ีการ	ที	่มหาวทิยาลยั	กำาหนด	พรอ้ม	ทัง้	ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	การ	ออก	เอกสาร	สำาคญั	ทางการ	ศกึษา	
ตาม	อัตรา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	5			นกัศกึษา	ที	่ประสงค	์จะ	ขอ	เอกสาร	สำาคญั	ทางการ	ศกึษา	ที	่ตอ้ง	ตดิ	รปู	ถา่ย	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	ยืน่	คำารอ้ง	
พร้อม	ทั้ง	ส่ง	รูป	ถ่าย	ที่	ม	ีลักษณะ	ดัง	ต่อ	ไป	นี	้มา	พร้อม	คำาร้อง	ด้วย

(1)		รูป	ถ่าย	สำาหรับ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ตาม	ข้อ	3(1)	และ	ข้อ	3(2)	ม	ีลักษณะ	ดังนี้
	 	 (ก)		 รูป	ถ่าย	ถ่าย	มา	แล้ว	ไม่	เกิน	หก	เดือน	ขนาด	1	นิ้ว	หน้า	ตรง	ไม่	สวม	หมวก	ไม	่สวม	แว่นตา	สี	ดำา	

และ	ไม่	สวม	เครื่อง	ประ	ดับ	ใดๆ
	 	(ข)		ทรง	ผม	ชาย	ผม	สั้น	ทรง	สุภาพ	หญิง	ผม	ทรง	สุภาพ	ถ้า	ผม	ยาว	ให	้รวบ	ไว	้ด้าน	หลัง	ให	้เรียบร้อย

กรณี	นับถือ	ศาสนา	อิสลาม	ถ้า	จำาเป็น	ต้อง	ใช้	ผ้า	คลุม	ศีรษะ	ให้	ใช	้ผ้า	คลุม	ศีรษะ	ส	ีขาว
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	 	 (ค)	 การ	แต่ง	กาย	 ให้	สวม	ชุด	สุภาพ	ตาม	สากล	นิยม	 ไม่	สวม	เครื่อง	แบบ	ของ	สถาบัน	การ	ศึกษา	อื่น	
พระ	ภกิษ	ุสามเณร	ให	้แตง่	กาย	ตาม	กฎ	ของ	มหา	เถร	สมาคม	แม	่ชี	ให	้สวม	ชดุ	แม	่ช	ีตาม	ประเพณี	สว่น	ผู	้ที	่เปน็	นกับวช	
ศาสนา	อื่น	ให	้สวม	ชุด	นักบวช	ตาม	ประเพณี

(2)		รูป	ถ่าย	สำาหรับ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ตาม	ข้อ	3(3)	และ	ข้อ	3(4)	ม	ีลักษณะ	ดังนี้
	 	 (ก)	รูป	ถ่าย	ถ่าย	มา	แล้ว	ไม่	เกิน	หก	เดือน	ขนาด	1	นิ้ว	หน้า	ตรง	ไม่	สวม	หมวก	ไม่	สวม	แว่นตา	สี	ดำา	

และ	ไม	่สวม	เครื่อง	ประ	ดับ	ใดๆ
	 	(ข)	ทรง	ผม	ชาย	ผม	สั้น	ทรง	สุภาพ	หญิง	ผม	ทรง	สุภาพ	ถ้า	ผม	ยาว	ให้	รวบ	ไว้	ด้าน	หลัง	ให้	เรียบร้อย	

ไม่	ให	้ปิดบัง	ครุย	บัณฑิต
	 	กรณ	ีนับถือ	ศาสนา	อิสลาม	ถ้า	จำาเป็น	ต้อง	ใช้	ผ้า	คลุม	ศีรษะ	ให้	ใช	้ผ้า	คลุม	ศีรษะ	สี	ขาว
	 	 (ค)	การ	แต่ง	กาย	 ให้	สวม	เสื้อ	พระราชทาน	แขน	ยาว	สี	ขาว	กระดุม	ปั๊ม	ผ้า	สี	ขาว	 และ	สวม	ทับ	ด้วย		

ครุย	บัณฑิต
	 	ข้าราชการ	 ทหาร	 ตำารวจ	และ	พนักงาน	ของ	รัฐ	 ให้	สวม	เครื่อง	แบบ	ปกติ	ขาว	ที่	หน่วย	งาน	ต้น	สังกัด	

กำาหนด	และ	สวม	ทับ	ด้วย	ครุย	บัณฑิต
	 	พระ	ภิกษุ	 สามเณร	 ให้	แต่ง	กาย	ตาม	กฎ	ของ	มหา	เถร	สมาคม	 แม่	ชี	ให้	สวม	ชุด	แม่	ชี	ตาม	ประเพณี		

โดย	ไม่	ต้อง	สวม	ทับ	ด้วย	ครุย	บัณฑิต	 ส่วน	นักบวช	ใน	ศาสนา	อื่น	ให้	สวม	ชุด	นักบวช	ตาม	ประเพณี	 และ	สวม	ทับ	ด้วย	
ครุย	บัณฑิต

ข้อ	6			มหาวิทยาลัย	จะ	ดำาเนิน	การ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	 ตาม	ข้อ	3(4)	 เป็น	ครั้ง	แรก	ให้	นักศึกษา	เมื่อ		
สภา	มหาวิทยาลัย	อนุมัติ	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	แล้ว	โดย	นักศึกษา	ไม่	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ตาม	ข้อ	4

ใน	กรณ	ีที	่ผู้	ใด	ประสงค	์จะ	ขอ	เอกสาร	สำาคญั	ตาม	วรรค	หนึง่	สว่น	ที	่เกีย่ว	กบั	ตน	ใน	ครัง้	ตอ่	ไป	ให	้ผู	้นัน้	ยืน่	คำารอ้ง	
ขอ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	และ	ให้	นำา	ความ	ตาม	ข้อ	4	มา	ใช	้บังคับ	โดย	อนุโลม

ใบ	ปริญญา	บัตร	จะ	ออก	ใบ	แทน	ให้	เฉพาะ	กรณี	ที่	ชำารุด	 สูญ	หาย	 หรือ	ถูก	ทำาลาย	 โดย	ผู้	ประสงค์	จะ	ขอรับ		
ใบ	แทน	ปริญญา	บัตร	จะ	ต้อง	ส่ง	ใบ	ปริญญา	บัตร	ที่	ชำารุด	หรือ	ใบ	แจ้ง	ความ	กรณี	ปริญญา	บัตร	สูญหาย	หรือ	ถูก	ทำาลาย	
มา	พร้อม	คำาร้อง	ขอ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา

ข้อ	7			นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ได้	รับ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ต่างๆ	 ที่	แปล	เป็น	ฉบับ	ภาษา	อังกฤษ	
นักศึกษา	ต้อง	ยื่น	คำาร้อง	ขอ	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	พร้อม	สำาเนา	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ฉบับ	ภาษา	ไทย		
ที่	รับรอง	สำาเนา	ถูก	ต้อง	 พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ออก	เอกสาร	สำาคัญ	ทางการ	ศึกษา	ฉบับ	ภาษา	อังกฤษ		
ตาม	อัตรา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	8			ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู้	รักษา	การ	ตาม	ระเบียบ	นี้	 และ	ให้	มี	อำานาจ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ปฏิบัติ	
	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	
	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2551

(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดวันสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร

อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	22	 แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ศึกษา		
ขั้น	ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2523	อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	สภา	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	ที่	1/2527	เมื่อ	วัน	ที่		
9	มกราคม	2527	จึง	กำาหนด	วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ของ	นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	ต่างๆ	ของ	มหาวิทยาลัย	ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1			นักศึกษา	ที่	สอบไล่	ได้	ชุด	วิชา	ต่างๆ	 ครบ	ถ้วน	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	 มหาวิทยาลัย		
จะ	ดำาเนนิ	การ	ขอ	อนมุตั	ิปรญิญา	หรอื	ประกาศนยีบตัร	โดย	ถอื	วนั	ถดั	จาก	วนั	สิน้	สดุ	การ	สอบไล	่ครัง้	สดุทา้ย	เปน็	วนั	สำาเรจ็		
การ	ศึกษา	

ข้อ	2			นักศึกษา	ที่	ศึกษา	ได้	สัญลักษณ์	 I	 ใน	ชุด	วิชา	ใด	 เมื่อ	ได้	รับ	การ	ประเมิน	ว่า	ผ่าน	ชุด	วิชา	นั้น	แล้ว		
จะ	ถือว่า	สอบ	ผ่าน	ชุด	วิชา	นั้น	นับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ที่	ได	้รับ	การ	ประเมิน	เป็นต้น	ไป

ใน	กรณ	ีที่	นักศึกษา	ได	้สัญลักษณ์	I	ใน	ชุด	วิชา	ใด	ซึ่ง	เป็น	ชุด	วิชา	สุดท้าย	ตาม	หลักสูตร	ที่	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	
จะ	ดำาเนิน	การ	ขอ	อนุมัติ	ปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร	 โดย	ถือ	วัน	ถัด	จาก	วัน	ที่	ได้	รับ	การ	ประเมิน	ว่า	สอบ	ผ่าน	ชุด	วิชา	
นั้น	เป็น	วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา

ข้อ	3			การ	ตัดสิน	ผล	การ	ศึกษา	ใน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 จะ	กระทำา	พร้อม	กับ	การ	ตัดสิน		
ผล	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด		
จะ	ต้อง	เข้า	รับ	การ	อบรม	เข้ม	และ/หรือ	เข้า	สอบไล่	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	เป็น	ชุด	วิชา	สุดท้าย	ตาม	หลักสูตร	ที่	
ศึกษา	มหาวิทยาลัย	จะ	ดำาเนิน	การ	ขอ	อนุมัต	ิปริญญา	โดย	ถือ	วัน	ถัด	จาก	วัน	สิ้น	สุด	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	
	เป็น	วัน	สำาเร็จ	การ	ศึกษา

จึง	ประกาศ	ให้	ทราบ	ทั่ว	กัน
	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	21	กุมภาพันธ์	พ.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

พระบาท	สมเด็จ	พระ	ปร	ม	ินท	รม	หา	ภูมิพล	อดุลย	เดช	มี	พระบรม	ราชโองการ	โปรด	เกล้าฯ	ให	้ประกาศ	ว่า
โดยที่	เป็นการ	สมควร	กำาหนด	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	 ครุย	วิทยฐานะ	และ	

	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช
อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	159	 ของ	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	 กับ	มาตรา	31	 และ	

มาตรา	35	แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2521	จึง	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	ให	้ตรา		
พระ	ราช	กฤษฎีกา	ขึ้น	ไว	้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

มาตรา	1		 พระ	ราช	กฤษฎกีา	นี	้เรยีก	วา่	“พระ	ราช	กฤษฎกีา	วา่	ดว้ย	ปรญิญา	ใน	สาขา	วชิา	อกัษร	ยอ่	สำาหรบั	
สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2524”

มาตรา	2		 พระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุเบกษา	เป็นต้น	ไป
มาตรา	3		 ให้	กำาหนด	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 และ	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย-	

ธร	รมาธิ	ราช	ดังนี้
(1)		สาขา	วิชา	นิติศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	นิติ	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	นิติ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “นิติ	ศาสตร	บัณฑิต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.บ.”
(2)		สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	บริหารธุรกิจ	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “บธ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	บริหารธุรกิจ	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	บริหาร	ธุรกิจ	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “บธ.บ.”
(3)		สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร	์มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	ศิลป	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	ศิลป	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	ศิลป	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศศ.บ.”
(4)		สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	ศึกษา	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศษ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	ศึกษา	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศษ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศษ.บ.”
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(5)		สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศ.บ.”
สำาหรับ	(2)	(3)	และ	(4)	ให	้ระบุ	แขนง	วิชา	ใน	วงเล็บ	ต่อ	ท้าย	ปริญญา
มาตรา	4	ครุย	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	ม	ีสาม	ชั้น	คือ
(1)		ครยุ	ดษุฎ	ีบณัฑติ		เปน็	เสือ้	คลมุ	ผา้	โปรง่	ส	ีขาว	ผา่	อก	ตลอด	ม	ีสำารด	รอบ	ขอบ	และ	ที	่ตน้	แขน	กบั	ปลาย	แขน	

	พืน้	สำารด	ทำา	ดว้ย	สกัหลาด	ส	ีเขยีว	เขม้	กวา้ง	10	เซนตเิมตร	เวน้	ระยะ	ขอบ	นอก	0.5	เซนตเิมตร	ม	ีแถบ	ทอง	ทาบ	กวา้ง	
1.5	เซนติเมตร	เว้น	ระยะ	1	เซนติเมตร	ม	ีแถบ	ทอง	ทาบ	กว้าง	4	เซนติเมตร	เว้น	ระยะ	1	เซนติเมตร	ม	ีแถบ	ทอง	
ทาบ	กว้าง	1.5	 เซนติเมตร	 เว้น	ระยะ	ขอบ	ใน	0.5	 เซนติเมตร	แถบ	ทอง	ซึ่ง	กว้าง	1.5	 เซนติเมตร	แถบ	แรก	จาก		
ขอบ	นอก	 จะ	ม้วน	เป็น	วงกลม	ทับ	แถบ	ทอง	กลาง	ซึ่ง	กว้าง	4	 เซนติเมตร	 เลย	ไป	ทับ	แถบ	ทอง	แถบ	ใน	แล้ว	ม้วน	กลับ	
มา	ที่	เดิม	มี	จำานวน	3	วง	 โดย	วงกลม	วง	กลาง	อยู่	สูง	ประมาณ	หน้าอก	ของ	ผู	้สวม	ม	ีตรา	มหาวิทยาลัย	ทำา	ด้วย	โลหะ		
ชุบ	ทอง	สูง	6	เซนติเมตร	ติด	บน	สำารด	ใน	วงกลม	วง	กลาง	ทั้ง	สอง	ข้าง	ของ	หน้าอก

(2)		ครุย	มหา	บัณฑิต	เช่น	เดียว	กับ	ครุย	ดุษฎี	บัณฑิต	แต่	ม	ีวงกลม	เพียง	ข้าง	ละ	2	วง	ม	ีตรา	มหาวิทยาลัย	
ติด	บน	สำารด	ใน	วงกลม	วง	บน	ทั้ง	สอง	ข้าง	ของ	หน้าอก

(3)		ครุย	บัณฑิต	 เช่น	เดียว	กับ	ครุย	มหา	บัณฑิต	 แต่	ม	ีวงกลม	เพียง	ข้าง	ละ	1	 วง	 ม	ีตรา	มหาวิทยาลัย	ใน	
วงกลม	ทั้ง	สอง	ข้าง	ของ	หน้าอก

มาตรา	5		เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	มี	ลักษณะ	เป็น	รูป	ตรา	มหาวิทยาลัย		
ทำา	ดว้ย	โลหะ	ชบุ	ทอง	สงู	6	เซนตเิมตร	ดา้น	หลงั	เปน็	แผน่	เรยีบ	จารกึ	เลข	ประจำา	ตวั	ชือ่	ชือ่	สกลุ	อกัษร	ยอ่	ปรญิญา	และ		
ป	ีการ	ศึกษา	ที่	ได	้รับ	ปริญญา

มาตรา	6		ให้	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จัด	ทำา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ตาม	
พ	ระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้	ขึ้น	ไว	้เป็น	ตัวอย่าง

มาตรา	7		ให้	รัฐมนตรี	ว่าการ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	รักษา	การ	ตามพ	ระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลตรีประมาณอดิเรกสาร

รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 เหตผุล	ใน	การ	ประกาศ	ใช	้พระ	ราช	กฤษฎกีา	ฉบบั	นี	้คอื	โดยที	่มาตรา	31	และ	มาตรา	35	แหง่	พระ	ราช	บญัญตั	ิมหาวทิยาลยั	
	 สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	พ.ศ.	2521	บญัญตั	ิวา่การ	กำาหนด	ให	้สาขา	วชิา	ใด	ม	ีปรญิญา	ชัน้	ใด	และ	จะ	ใช	้อกัษร	ยอ่	สำาหรบั	สาขา	วชิา		
	 นัน้	อยา่งไร	รวม	ทัง้	การ	กำาหนด	ลกัษณะ	ชนดิ	ประเภท	และ	สว่น	ประกอบ	ของ	ครยุ	วทิยฐานะ	และ	เขม็	วทิยฐานะ	ของ	มหาวทิยาลยั	
	 สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราชให้	ตรา	เป็น	พระ	ราช	กฤษฎีกา		จึง	จำาเป็น	ต้อง	ตรา	พระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่4)

พ.ศ.2538

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่15ธันวาคมพ.ศ.2538

เป็นปีที่50ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาท	สมเด็จ	พระ	ปร	ม	ินท	รม	หา	ภูมิพล	อดุลย	เดช	มี	พระบรม	ราชโองการ	โปรด	เกล้าฯ	ให	้ประกาศ	ว่า
โดยที่	เป็นการ	สมควร	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	พระ	ราช	กฤษฎีกา	 ว่า	ด้วย	 ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 อักษร	ย่อ	สำาหรับ	

สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	178	 ของ	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	 ซึ่ง	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	โดย	

รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	(ฉบับ	ที่	5)	พุทธศักราช	2538	และ	มาตรา	31	วรรค	สอง		แห่ง	
พระ	ราช	บญัญตั	ิมหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	พ.ศ.	2521	จงึ	ทรง	พระ	กรณุา	โปรด	เกลา้ฯ	ให	้ตรา	พระ	ราช	กฤษฎกีา	
ขึ้น	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

มาตรา	1		พระ	ราช	กฤษฎกีา	นี	้เรยีก	วา่	“	พระ	ราช	กฤษฎกีา		วา่	ดว้ย	ปรญิญา	ใน	สาขา	วชิา	อกัษร	ยอ่	สำาหรบั	
สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	4)	พ.ศ.	2538”	

มาตรา	2		พระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุเบกษา	เป็นต้น	ไป
มาตรา	3		ให้	ยกเลิก	ความ	ใน	มาตรา	3	แห่ง	พระ	ราช	กฤษฎีกา	ว่า	ด้วย	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	อักษร	ย่อ	

สำาหรับ	สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2524	ซึ่ง	แก้ไข	
เพิ่ม	เติม	โดย	พระ	ราช	กฤษฎี	ว่า	 ว่า	ด้วย	 ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	 ครุย	วิทยฐานะ	 และ		
เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	3)	พ.ศ.	2528	และ	ให้	ใช้	ความ	ต่อ	ไป	นี้	แทน

“	มาตรา	3		ให้	กำาหนด	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 และ	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	-	
ธร	รมาธิ	ราช	ดังนี้

(1)		สาขา	วิชา	คหกรรมศาสตร	์ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	คหกรรม	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “คศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	คหกรรม	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “คศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	คห	กร	รม	ศาสตร	บัณฑ	ิต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “คศ.บ.”
(2)		สาขา	วิชา	นิติศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	นิติ	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	นิติ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	นิติ	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.บ.”
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(3)		สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	ม	ีปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	นิเทศศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น		คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	นิเทศศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “นศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	นิเทศ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อัษร	ย่อ		 “นศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	นิเทศ	ศาสตร	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “นศ.บ.”
	 	2.	วิทยาศาสตร	์ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ	
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	วิทยา	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “วท.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	วิทยา	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “วท.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	วิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “วท.บ.”
(4)		สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ร.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ร.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ศาสตร	บัณฑิต”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ร.บ.”
(5)		สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	ม	ีปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	บริหารธุรกิจ	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	บริหารธุรกิจ	ดุษฎ	ีบัณฑิต”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	บริหารธุรกิจ	มหา	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	บริหาร	ธุรกิจ	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.บ.”
	 	2.	รัฐประศาสนศาสตร	์ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ประ	ศาสน	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”		 ใช้	อักษร	ย่อ		 “รป.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		รัฐ	ประ	ศาสน	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”		 ใช้	อักษร	ย่อ		 “รป.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “		รัฐ	ประ	ศาสน	ศาสตร	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “รป.บ.”
(6)		สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร	์สุขภาพ	ม	ีปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	สาธารณสุข	ศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		สาธารณสุข	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “สศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		สาธารณสุข	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”		 ใช้	อักษร	ย่อ		 “สศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “		สาธารณสุข	ศาสตร	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “สศ.บ.”
	 	2.	พยาบาล	ศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		พยาบาล	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “พย.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		พยาบาล	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “พย.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “		พยาบาล	ศาสตร	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “พย.บ.”
(7)		สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร	์มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		ศิลป	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		ศิลป	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “		ศิลป	ศาสตร	บัณฑิต	”	 	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศศ.บ.”
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(8)		สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		ศึกษา	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศษ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		ศึกษา	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศษ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศษ.บ.”
(9)		สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ	 “ศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “เศรษฐ		ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศ.บ.”
(10)		สาขา	วิชา	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	ม	ีปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	ดุษฎี	บัณฑิต	”		 ใช	้อักษร	ย่อ	 “สส.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	ส่ง	เสริม	กา	รเกษตร	และ	สหกรณ์	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “สส.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สห	กรณ	์บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “สส.บ.”
	 	2.	เกษตรศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	เกษตร	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “กษ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	เกษตร	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “กษ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	เกษตร	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “กษ.บ.”

ทั้งนี้	ให	้ระบุ	ชื่อ	แขนง	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	ไว้	ใน	วงเล็บ	ต่อ	ท้าย	ปริญญา	ด้วย	ถ้า	มี”

	 		 	 	 	 	
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

บรรหารศิลปอาชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 เหตุผล	ใน	การ	ประกาศ	ใช้	พระ	ราช	กฤษฎีกา	ฉบับ	นี้	 คือ	 เนื่องจาก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ได้	เปิด	สอน	หลักสูตร	ด้าน	

	 เกษตรศาสตร์	ใน	สาขา	วิชา	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	 และ	หลักสูตร	ด้าน	วิทยาศาสตร์	ใน	สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	 สมควร	

	 กำาหนด	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	และ	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ของ	หลักสูตร	ดัง	กล่าว	จึง	จำาเป็น	ต้อง	ตรา	พระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่5)

พ.ศ.2543

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่13กันยายนพ.ศ.2543

เป็นปีที่55ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาท	สมเด็จ	พระ	ปร	มิ	นท	รม	หา	ภูมิพล	อดุลย	เดช	ม	ีพระบรม	ราชโองการ	โปรด	เกล้าฯ	ให	้ประกาศ	ว่า
โดยที่	เป็นการ	สมควร	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	พระ	ราช	กฤษฎีกา	 ว่า	ด้วย	 ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 อักษร	ย่อ	สำาหรับ	

สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช
อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	221	ของ	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	และ	มาตรา	31	วรรค	สอง	

แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 พ.ศ.	2521	 จึง	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ	 ให้	ตรา		
พระ	ราช	กฤษฎีกา	ขึ้น	ไว้		ดัง	ต่อ	ไป	นี้

มาตรา	1		พระ	ราช	กฤษฎกีา	นี	้เรยีก	วา่	“พระ	ราช	กฤษฎกีา	วา่	ดว้ย	ปรญิญา	ใน	สาขา	วชิา	อกัษร	ยอ่	สำาหรบั	
สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	5)	พ.ศ.	2543”

มาตรา	2		พระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	ใน	ราช	กิจ	จา	นุเบกษา	เป็นต้น	ไป
มาตรา	3		ให	้ยกเลิก	ความ	ใน	มาตรา	3	แห่ง	พระ	ราช	กฤษฎีกา	ว่า	ด้วย	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	อักษร	ย่อ	

สำาหรับ	สาขา	วิชา	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2524	ซึ่ง	แก้ไข	
เพิ่ม	เติม	โดย	พระ	ราช	กฤษฎีกา	 ว่า	ด้วย	 ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	 ครุย	วิทยฐานะ	 และ		
เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	4)	พ.ศ.	2538	และ	ให้	ใช้	ความ	ต่อ	ไป	นี้	แทน

“มาตรา	3	 ให้	กำาหนด	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	 และ	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย-	
ธร	รมาธ	ิราช	ดังนี้

(1)		สาขา	วิชา	คหกรรมศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	คหกรรม	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “คศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	คหกรรม	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “คศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	คห	กร	รม	ศาสตร	บัณฑิ	ต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “คศ.บ.”
(2)		สาขา	วิชา	นิติศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	นิต	ิศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	นิต	ิศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “น.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	นิต	ิศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “น.บ.”
(3)		สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ประเภท	คือ
	 	1.	นิเทศศาสตร	์ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น		คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	นิเทศศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “นศ.ด.”
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	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	นิเทศ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อัษร	ย่อ		 “นศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	นิเทศ	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “นศ.บ.”
	 	2.	วิทยาศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ	
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	วิทยา	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “วท.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	วิทยา	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “วท.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	วิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “วท.บ.”
	 	3.	เทคโนโลย	ีม	ีปริญญา	หนึ่ง	ชั้น	คือ
	 		 	 	 ตรี	 เรียก	ว่า		 “	เทคโนโลยี	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ทล.บ.”
(4)		สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ร.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ร.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ศาสตร	บัณฑิต”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ร.บ.”
(5)		สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	ม	ีปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	บริหารธุรกิจ	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	บริหารธุรกิจ	ดุษฎี	บัณฑิต”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	บริหารธุรกิจ	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	บริหาร	ธุรกิจ	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “บธ.บ.”
	 	2.	รัฐประศาสนศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	รัฐ	ประ	ศาสน	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”		 ใช	้อักษร	ย่อ		 “รป.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		รัฐ	ประ	ศาสน	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”		 ใช	้อักษร	ย่อ		 “รป.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “		รัฐ	ประ	ศาสน	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “รป.บ.”
(6)		สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร	์สุขภาพ	มี	ปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	สาธารณสุข	ศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		สาธารณสุข	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ส.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		สาธารณสุข	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ส.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “		สาธารณสุข	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ส.บ.”
	 	2.	พยาบาล	ศาสตร์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		พยาบาล	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “พย.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		พยาบาล	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “พย.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “		พยาบาล	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “พย.บ.”
(7)		สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร	์ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		ศิลป	ศาสตร	ดุษฎี	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		ศิลป	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “		ศิลป	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศศ.บ.”
(8)		สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “		ศึกษา	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศษ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “		ศึกษา	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศษ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศษ.บ.”
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(9)		สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	เศรษฐ	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “ศ.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “เศรษฐ	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “ศ.บ.”
(10)		สาขา	วิชา	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	ม	ีปริญญา	สอง	ประเภท	คือ
	 	1.	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	ม	ีปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “สส.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	ส่ง	เสริม	กา	รเกษตร	และ	สหกรณ์	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “สส.ม.”
	 	 (ค)			 ตร	ี	 เรียก	ว่า		 “	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สห	กรณ์	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ	 “สส.บ.”
	 	2.	เกษตรศาสตร์	มี	ปริญญา	สาม	ชั้น	คือ
	 	 (ก)			 เอก		 เรียก	ว่า		 “	เกษตร	ศาสตร	ดุษฎ	ีบัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “กษ.ด.”
	 	 (ข)			 โท		 เรียก	ว่า		 “	เกษตร	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	”	 ใช	้อักษร	ย่อ		 “กษ.ม.”
	 	 (ค)			 ตรี		 เรียก	ว่า		 “	เกษตร	ศาสตร	บัณฑิต	”	 ใช้	อักษร	ย่อ		 “กษ.บ.”

ทั้งนี้	ให	้ระบุ	ชื่อ	แขนง	วิชา	หรือ	วิชา	เอก	ไว้	ใน	วงเล็บ	ต่อ	ท้าย	ปริญญา	ด้วย	ถ้า	มี”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวนหลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 เหตุผล	ใน	การ	ประกาศ	ใช	้พระ	ราช	กฤษฎีกา	ฉบับ	นี้	คือ	เนื่องจาก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	ได	้เปดิ	สอน	หลักสูตร	ด้าน	
	 เทคโนโลยี	ใน	สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	สมควร	กำาหนด	ปริญญา	ใน	สาขา	วิชา	และ	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ของ	หลักสูตร	ดัง	กล่าว		
	 ประกอบ	กับ	ได้	แก้ไข	อักษร	ย่อ	สำาหรับ	สาขา	วิชา	ของ	หลักสูตร	ด้าน	สาธารณสุข	ศาสตร์	ใน	สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	สุขภาพ		
	 เพื่อ	ให้	สอดคล้อง	กับ	หลัก	เกณฑ์	การ	กำาหนด	ชื่อ	ปริญญา	ของ	ทบวง	มหาวิทยาลัย	และ	หลัก	เกณฑ์	การ	เขียน	คำา	ย่อ	ของ		
	 ราชบัณฑิตยสถาน		จึง	จำาเป็น	ต้อง	ตรา	พระ	ราช	กฤษฎีกา	นี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ

และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2526

เพื่อ	อนุวัต	ตาม	บทบัญญัติ	มาตรา	35	 วรรค	3	 แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		
พ.ศ.	2521	เกี่ยว	กับ	โอกาส	และ	เงื่อนไข	ใน	การ	ใช	้ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ

อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	15(2)	 แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธร	รมาธิ	ราช		
พ.ศ.	2521	สภา	มหาวิทยาลัย	ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	ที่	7/2526	เมื่อ	วัน	ที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2526	จึง	มี	มติ	ให	้ตรา	
ข้อ	บังคับ	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ข้อ	บังคับ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 โอกาส	และ	เงื่อนไข	ใน		
การ	ใช้	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	พ.ศ.	2526”

ข้อ	2		ข้อ	บังคับ	นี้	ให้	ใช้	บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ให	้ผู	้ม	ีสทิธิ	ใช	้ครยุ	วทิยฐานะ	ของ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	สวม	ครยุ	วทิยฐานะ	ทบั	เครือ่ง	แบบ		

หรือ	เครื่อง	แต่ง	กาย	ที่	สุภาพ	ได้	 ใน	งาน	พิธี	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	หรือ	งาน	พิธี	อื่น	ใด	ที่	มี	กำาหนดการ	ให้	สวม		
ครุย	วิทยฐานะ

ข้อ	4		ผู	้ได	้รบั	ปรญิญา	ประกาศนยีบตัร	ชัน้	สงู	อนปุรญิญา	และ	ประกาศนยีบตัร	จาก	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั-	
ธร	รมาธิ	ราช	ม	ีสิทธ	ิประดับ	เข็ม	วิทยฐานะ	บน	อก	เสื้อ	เครื่อง	แบบ	หรือ	เครื่อง	แต่ง	กาย	ที	่สุภาพ	ได้	ใน	โอกาส	อัน	สมควร

ผู้	ที่	ได้	รับ	ปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง	 จาก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ให้	ประดับ		
เข็ม	วิทยฐานะบ	นอก	เสื้อ	ข้าง	ซ้าย

ผู้	ที่	ได้	รับ	ปริญญา	หรือ	ประกาศนียบัตร	 จาก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ให้	ประดับ	เข็ม	วิทยฐานะ	
บน	อก	เสื้อ	ข้าง	ขวา

ข้อ	5		ใน	กรณี	ผู้	มี	สิทธิ	ประดับ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ประพฤติ	ชั่ว	ทำาให้		
เป็น	ที่	เสื่อม	เสีย	เกียรติศักดิ์	มหาวิทยาลัย	มี	อำานาจ	ห้าม	ผู้	นั้น	ประดับ	เข็ม	วิทยฐานะ	ได้

ข้อ	6		ให	้อธิการบดี	เป็น	ผู	้รักษา	การ	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2526
	 		 	 	 	 	

(ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

(นายเกษมสุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ

และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ฉบับที่2)

พ.ศ.2528

เพื่อ	อนุ	วัต	ตาม	บทบัญญัติ	มาตรา	35	 วรรค	3	 แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		
พ.ศ.	2521	เกี่ยว	กับ	โอกาส	และ	เงื่อนไข	ใน	การ	ใช้	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ

อาศยั	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	15(2)	แหง่	พระ	ราช	บญัญตั	ิมหาวทิยาลยั	สโุขทยัธร	รมาธ	ิราช	พ.ศ.	2521	
สภา	มหาวิทยาลัย	จึง	กำาหนด	ข้อ	บังคับ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1			 ข้อ	บังคับ	นี้	เรียก	ว่า	 “	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 โอกาส	และ	เงื่อนไข		
ใน	การ	ใช	้ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	(ฉบับ	ที่	2)	พ.ศ.	2528”

ข้อ	2			 ให้	ใช้	ข้อ	บังคับ	นี	้ตั้งแต	่วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3			 ให้	ยกเลิก	ความ	ใน	วรรค	3	 ของ	ข้อ	4	 แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย		

โอกาส	และ	เงื่อนไข	ใน	การ	ใช้	ครุย	วิทยฐานะ	และ	เข็ม	วิทยฐานะ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 พ.ศ.	2526	
และ	ให้	ใช้	ความ	ต่อ	ไป	นี้	แทน

“	ผู	้ที่	ได	้รบั	อนปุรญิญา	หรอื	ประกาศนยีบตัร	จาก	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ให	้ประดบั	เขม็	วทิยฐานะ	
บน	อก	เสื้อ	ข้าง	ขวา	หรือ	ที	่กระเป๋า	เสื้อ	ข้าง	ขวา	ของ	เครื่อง	แบบ	”

ข้อ	4			 ให้	อธิการบดี	เป็น	ผู	้รักษา	การ	ตาม	ข้อ	บังคับ	นี้

	 	 	 	 	 	 																	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	17	มิถุนายน	พ.ศ.	2528

	 		 	 	 	 	 	

(ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

(นายเกษมสุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่3)

โดยที่	เป็นการ	สมควร	ปรับปรุง	ค่า	เข็ม	วิทยฐานะ	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ให้	เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น	 อาศัย	อำานาจ		
ตาม	ความ	ใน	มาตรา	15(8)	 แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 พ.ศ.	2521	 ประกอบ	กับ	
ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 เงิน	ราย	ได้	และ	ทรัพย์สิน	 พ.ศ.	2523	 ข้อ	8(2)	 อธิการบดี	
	ดว้ยความ	เหน็	ชอบ	ของ	คณะ	กรรมการ	การ	เงนิ	ของ	มหาวทิยาลยั	ใน	คราว	ประชมุ	ครัง้	ที	่18/2539	เมือ่	วนั	ที	่1	ตลุาคม	
2539	 จึง	ให้	ยกเลิก	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เรื่อง	 กำาหนด	ค่า	เข็ม	วิทยฐานะ	ระดับ	ปริญญา	ตรี		
ลง	วัน	ที	่15	มิถุนายน	2535	และ	ให	้กำาหนด	ค่า	เข็ม	วิทยฐานะ	ระดับ	ปริญญา	ตรี	เข็ม	ละ	150	บาท

ทั้งนี	้ให	้เริ่ม	ใช้	กับ	ผู	้ที	่สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1	ปี	การ	ศึกษา	2540	เป็นต้น	ไป

	 		 	 	 	 																	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2539

(ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

(นายเอี่ยมฉายางาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2555

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	และ
ค่าวัสดุการศึกษา	 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	13(5)	 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน	 พ.ศ.	2554	 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ	
คณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ	ในการประชมุครัง้ที	่11/2555	เมือ่วนัที	่20	พฤศจกิายน	2555	จงึออกระเบยีบ
ไว้ดังต่อไปนี	้

ข้อ	1		ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา		
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	และค่าวัสดุการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2555”	

ข้อ	2		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	
ข้อ	3		ให้ยกเลิก	
(1)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	 เงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	

และค่าวัสดุการศึกษา	พ.ศ.	2523	
(2)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	 เงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	

และค่าวัสดุการศึกษา	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2544	
ข้อ	4		ในระเบียบนี้	
“คา่บำารงุการศกึษา”	หมายความวา่	คา่บำารงุทีม่หาวทิยาลยัเรยีกเกบ็จากนกัศกึษาเปน็รายภาคการศกึษา	

ได้แก	่ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย	ค่าชุดวิชา	และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา	
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”	 หมายความว่า	 ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการ

ขอรับบริการจากมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา	และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	

“ค่าวัสดุการศึกษา”	 หมายความว่า	 เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน		
เทปการสอน	แบบฝึกปฏิบัติ	อุปกรณ์การศึกษา	และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ	

ข้อ	5		 ให้กำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าวัสดุการศึกษา	 ระดับ
ปริญญาตร	ีดังต่อไปนี	้

(1)	ค่าบำารุงการศึกษา	ภาคการศึกษาปกต	ิและภาคการศึกษาพิเศษ	ภาคการศึกษาละ	500	บาท	
(2)	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	800	บาท	
(3)	ค่าชุดวิชา	ชุดวิชาละ	300	บาท	
(4)	ค่าวัสดุการศึกษา	ชุดวิชาละ	700	บาท	
มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าวัสดุการศึกษาประกอบชุดวิชา	 ค่าวัสดุการศึกษา	

เสรมิประสบการณว์ชิาชพี	คา่วสัดกุารศกึษาเสรมิทกัษะ	และคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ	นอกจากทีก่ำาหนดไวต้ามวรรคหนึง่	
ก็ได้	โดยให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดีกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ก่อนปีการศึกษา	 2556	 ให้เรียกเก็บ	
ค่าบำารุงการศึกษา	ภาคการศึกษาปกต	ิและภาคการศึกษาพิเศษ	ภาคการศึกษาละ	300	บาท	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	
ภาคการศึกษาพิเศษ	ปีการศึกษา	2558	

ข้อ	6	นกัศกึษาจะตอ้งชำาระเงนิคา่บำารงุการศกึษา	คา่ธรรมเนยีมการศกึษา	และคา่วสัดกุารศกึษา	ตามที	่
กำาหนดไว้ในข้อ	5	ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	

ข้อ	7		ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี	้และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งใดๆ	เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้	

																							 	 ประกาศ	ณ	วันที	่28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	

(ลงนาม)สมจินต์สันถวรักษ์

(รองศาสตราจารย์ดร.สมจินต์สันถวรักษ์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่9)

พ.ศ.2555

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	เรือ่ง	การกำาหนดคา่ธรรมเนยีม
การศึกษา	ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	อาศัยอำานาจตามความในข้อ	5	และ	ข้อ	7	ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าวัสดุการศึกษา	
ระดับปริญญาตร	ีพ.ศ.	2555	อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	ในการประชุม
ครั้งที	่11/2555	เมื่อวันที	่20	พฤศจิกายน	2555	จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี	้

ข้อ	1		ให้ยกเลิก	
(1)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา	 (ฉบับที่	5)		

พ.ศ.	2545	
(2)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา	 (ฉบับที่	6)		

พ.ศ.	2551	
(3)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา	 (ฉบับที่	7)		

พ.ศ.	2552	
(4)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา	 (ฉบับที่	8)		

พ.ศ.	2555	
ข้อ	2		ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้	ดังนี้	
(1)		ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน	ชุดละ	150	บาท	
(2)		ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม	ชุดวิชาละ	200	บาท	
(3)		ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่	ครั้งละ	100	บาท	
(4)		คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงทะเบยีนประวตันิกัศกึษาตลอดอายกุารเปน็นกัศกึษา	คนละ	100	บาท	

โดยชำาระค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษา	ประกอบด้วย	การเปลี่ยนที่อยู่	การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ	
หรือชื่อหรือชื่อสกุล	 การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก	 และการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่	
กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา	ยกเว้นการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	ATM	ของธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	

กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา	2552	 และได้ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
นกัศกึษาตลอดอายกุารเปน็นกัศกึษา	จะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมในลกัษณะเหมาจา่ยในอตัราคนละ	100	บาท	โดย
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา

(5)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษา	(Transcript)	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ฉบับละ	
50	บาท	

(6)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการศึกษา	ฉบับละ	50	บาท	
(7)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอนุปริญญา	ฉบับละ	50	บาท	
(8)		คา่ธรรมเนยีมการออกใบรบัรองผลการศกึษาอนปุรญิญา	(Transcript)	ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	

ฉบับละ	50	บาท	
(9)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	ฉบับละ	50	บาท
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(10)		 ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ	ฉบับละ	50	บาท	
(11)		 ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตร	ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร	ฉบับละ	50	บาท	
(12)		 ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆ	ฉบับละ	50	บาท	
(13)		 ค่าธรรมเนียมการออกใบสัมฤทธิบัตรกรณีพิเศษ	ฉบับละ	50	บาท	
(14)		 ค่าธรรมเนียมคำาอธิบายชุดวิชา	รายวิชา	ฉบับละ	50	บาท	
(15)		 ค่าธรรมเนียมการคัดสำาเนาเอกสารการศึกษา	ฉบับละ	10	บาท	
(16)		 ค่าธรรมเนียมการรับรองสำาเนาถูกต้อง	ฉบับละ	10	บาท	
(17)		 ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา	คนละ	200	บาท	
(18)		 ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา	ชุดวิชาละ	200	บาท	
(19)		 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา	ครั้งละ	300	บาท	
(20)		 ค่าธรรมเนียมบัณฑิต	คนละ	800	บาท	

							ทั้งนี	้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2556	เป็นต้นไป	

																								 	 ประกาศ	ณ	วันที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	

(ลงนาม)สมจินต์สันถวรักษ์

(รองศาสตราจารย์ดร.สมจินต์สันถวรักษ์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการคืนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา

อาศัยอำานาจตามความในข้อ	22	 และข้อ	23	 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	
เงินรายได้และทรัพย์สิน	 พ.ศ.	2523	 และข้อ	3.11	 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	2523	 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน	
ของมหาวิทยาลัย	จึงประกาศกำาหนดการพิจารณาคืนเงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	และค่าวัสดุ
การศึกษา	ให้แก่นักศึกษาหรือผู้เรียน	เมื่อมีการร้องขอไว้ดังต่อไปนี้

1)	มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2)	มีการลงทะเบียนซ้ำาซ้อน	อันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3)	เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น	มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ	ไป
ในกรณทีีน่กัศกึษาหรอืผูเ้รยีนสง่คนืวสัดกุารศกึษามาไมค่รบ	หรอืไมอ่ยู่ในสภาพที่ใชก้ารได	้มหาวทิยาลยั	

จะไม่คืนค่าวัสดุการศึกษาให้	หรือคืนให้บางส่วนแล้วแต่กรณีไป
	

	 		 	 	 	 	 															 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่6	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2527

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

โดยที่	เป็นการ	สมควร	ปรับปรุง	อัตรา	ค่า	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	 และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ของ	โครงการ		
จัด	บริการ	การ	ศึกษา	สำาหรับ	คน	ไทย	ใน	ต่าง	ประเทศ	ให	้มี	ความ	เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	แห่ง		
ขอ้	บงัคบั	มหาวทิยาลยั	สุโขทยั	ธร	รมาธิ	ราช	วา่	ดว้ย	การ	เงนิ	และ	ทรพัยส์นิ	พ.ศ.	2547	อธกิารบดี	โดย	ความ	เหน็	ชอบ	
ของ	คณะ	กรรมการ	นโยบาย	การ	เงิน	และ	ทรัพย์สิน	ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	ที่	12/2553	เมื่อ	วัน	ที่	23	พฤศจิกายน	2553	
จึง	กำาหนด	อัตรา	ค่า	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	 และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ของ	โครงการ	จัด	บริการ	การ	ศึกษา	สำาหรับ	คน	ไทย	
ใน	ต่าง	ประเทศ	(เฉพาะ	ประเทศ	สิงคโปร	์บรูไน	ดา	รุส	ซาลาม	มาเลเซีย	ซาอุดีอาระเบีย	เมือง	ไต้หวัน	เมือง	ฮ่องกง	
และ	สหรัฐ	อาหรับ	เอ	ม	ิเรตส์)	ใน	ลักษณะ	เหมา	จ่ายไว	้	ดังนี้

ข้อ	1			 ให้	ยกเลิก	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เรื่อง	 การ	กำาหนด	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	
ค่า	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	สำาหรับ	โครงการ	จัด	บริการ	การ	ศึกษา	สำาหรับ	คน	ไทย	ใน	ต่าง	ประเทศ	 ประกาศ	 ณ	 วัน	ที่		
2	กรกฎาคม	2547	และ	ให้	ใช	้ประกาศ	ฉบับ	นี้	แทน

ข้อ	2		ประกาศ	นี้	ให	้ม	ีผล	บังคับ	ใช้	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที	่1	ปี	การ	ศึกษา	2554	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3		ให้	กำาหนด	อัตรา	ค่า	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
(1)		การ	สมัคร	เป็น	นักศึกษา	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	กำาหนด	อัตรา	ค่า	การ	สมัคร	และ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ดังนี้
	 	ก.	 ค่า	สมัคร	และ	ลง	ทะเบียน	เรียน	จำานวน	1	ชุด	วิชา	จำานวน	เงิน	5,600	บาท
	 	ข.		ค่า	สมัคร	และ	ลง	ทะเบียน	เรียน	จำานวน	2	ชุด	วิชา	จำานวน	เงิน	6,600	บาท
	 	ค.		ค่า	สมัคร	และ	ลง	ทะเบียน	เรียน	จำานวน	3	ชุด	วิชา	จำานวน	เงิน	7,600	บาท
(2)		การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป	กำาหนด	อัตรา	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ดังนี้
	 	ก.		ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	จำานวน	1	ชุด	วิชา	จำานวน	เงิน	5,000	บาท
	 	ข.		ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	จำานวน	2	ชุด	วิชา	จำานวน	เงิน	6,000	บาท
	 	ค.		ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	จำานวน	3	ชุด	วิชา	จำานวน	เงิน	7,000	บาท
	 	ง.	 ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 หรือ	ชุด	วิชา	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ		

ม	ีค่า	ใช	้จ่าย	เพิ่ม	เติม	ที	่นอก	เหนือ	จาก	ข้อ	ก.	-	ค.	ตาม	อัตรา	ค่า	วัสด	ุกิจกรรม	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ที	่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(3)		การ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	กำาหนด	อัตรา	ค่า	ลง	ทะเบียน	ดังนี้	 	 	
	 	ก.	 ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ต่อ	ภาค	การ	ศึกษา	จำานวน	เงิน	1,500	บาท
	 	ข.	 ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	 หรือ	ชุด	วิชา	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	

มี	ค่า	ใช	้จ่าย	เพิ่ม	เติม	ที่	นอก	เหนือ	จาก	ข้อ	ก.	ตาม	อัตรา	ค่า	วัสด	ุกิจกรรม	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

																																												ประกาศ	ณ	วัน	ที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553

(ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

(รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2546

เพือ่	ใหก้าร	จดัสรร	เงนิ	กองทนุ	การ	ศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	เปน็	ไป	ดว้ย	ความ	เรยีบรอ้ย		อาศยั	
อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	11	แห่ง	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	กองทุน	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	
สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 พ.ศ.	2546	 อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	สภา	วิชาการ	ใน	คราว	ประชุม	ครั้ง	ที่	25/2546		
วัน	ที่	21	สิงหาคม	2546	จึง	ออก	ประกาศ	เกี่ยว	กับ	เกณฑ์	และ	เงื่อนไข	การ	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา	ไว้	ดังนี้

1.		คุณสมบัต	ิของ	ผู	้ม	ีสิทธ	ิขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา
	 1.1		เปน็	นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	และ	กำาลงั	ศกึษา	อยู่	ใน	หลกัสตูร	ระดบั	ปรญิญา	ตรี
	 1.2		เป็น	ผู้	สอบไล	่ผ่าน	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	อย่าง	น้อย	 จำานวน	2	 ชุด	วิชา	

ก่อน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ขอรับ	ทุน
	 1.3		ไม่	เป็น	ผู	้ได้	รับ	ทุน	การ	ศึกษา	อื่น	อยู่	แล้ว	ใน	ขณะ	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา
	 1.4		เป็น	ผู	้ขาดแคลน	ทุน	ทรัพย์	โดย	มา	จาก	ครอบครัว	ที	่มี	ราย	ได	้รวม	กัน	ไม	่เกิน	150,000	บาท	ต่อ	ปี
	 1.5		มี	สัญชาต	ิไทย
	 1.6		เป็น	ผู	้ม	ีความ	ประพฤต	ิเรียบร้อย
	 1.7		เป็น	ผู	้ม	ีคุณสมบัต	ิอื่น	ที่	คณะ	กรรมการ	เห็น	ชอบ
2.		เงื่อนไข	การ	ให	้ทุน
	 2.1		มหาวิทยาลัย	จะ	พิจารณา	ให	้ทุน	การ	ศึกษา	แก่	นักศึกษา	ซึ่ง	ม	ีคุณสมบัต	ิครบ	ถ้วน	ตาม	ข้อ	1	และ	

ผ่าน	การ	พิจารณา	ของ	คณะ	กรรมการ	บริหาร	กองทุน	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
	 2.2		มหาวิทยาลัย	จะ	มอบ	ทุน	การ	ศึกษา	ให้	แก่	ผู้	ได้	รับ	ทุน	การ	ศึกษา	 เพื่อ	เป็น	ค่า	บำารุง	การ	ศึกษา	

คา่	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	และ	คา่	วสัด	ุการ	ศกึษา	ตาม	ที	่จา่ย	จรงิ	ป	ีการ	ศกึษา	ละ	ไม	่เกนิ	5,000	บาท	(หา้	พนั	บาท	ถว้น)	ตอ่	ทนุ
	 2.3		ให้	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	เป็น	ผู	้ตรวจ	สอบ	และ	ดำาเนิน	การ	เบิก	จ่าย	ไป	ที	่กอง	คลัง	มหาวิทยาลัย
3.		วิธ	ีการ	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา
	 3.1		นักศึกษา	ขอ	แบบ	คำาขอ	รับ	ทุน	การ	ศึกษา	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ได	้จาก	ศูนย	์บริการ	

การ	ศึกษา	ประจำา	จังหวัด	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	มสธ.	หรือ	ที	่สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
	 3.2		นกัศกึษา	ผู	้ขอรบั	ทนุ	การ	ศกึษา	ตอ้ง	กรอก	แบบ	คำาขอ	รบั	ทนุ	การ	ศกึษา	ตดิ	รปู	ถา่ย	พรอ้ม	แนบ	สำาเนา	

เอกสาร	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
	 (1)		 สำาเนา	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา
	 (2)		 สำาเนา	บัตร	ประจำา	ตัว	ประชาชน
	 (3)		 สำาเนา	ทะเบียน	บ้าน	และ
	 (4)		 สำาเนา	ใบ	แจ้ง	ผล	การ	ศึกษา
	 และ	ให	้ผู	้อำานวย	การ	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	ประจำา	จงัหวดั	หรอื	ผู	้อำานวย	การ	ศนูย	์วทิย	พฒันา	มสธ.	หรอื	

	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	เป็น	ผู้	ตรวจ	สอบ	หลัก	ฐาน	เบื้อง	ต้น	พร้อม	ลง	นาม	 แล้ว	ส่ง	ไป	ที่	สำานัก	บริการ-		
การ	ศึกษา	ระหว่าง	เดือน	มกราคม	ถึง	มิถุนายน	ใน	แต่ละ	ป	ีการ	ศึกษา
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	 3.3		ให้	นักศึกษา	ผู้	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา	ยื่น	หนังสือ	รับรอง	ราย	ได้	ของ	ครอบครัว	ผู้	ขอรับ	ทุน	การ	ศึกษา	
โดย	มี	ผู้รับ	รอง	 ได้แก่	 ข้าราชการ	ผู้	ดำารง	ตำาแหน่ง	ตั้งแต่	ระดับ	5	 ขึ้น	ไป	 หรือ	เทียบ	เท่า	 หรือ	ผู้	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น	
ตั้งแต่	ระดับ	หมู่บ้าน	ขึ้น	ไป	เช่น	กำานัน	ผู้ใหญ่	บ้าน	ปลัด	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำาบล	(อบต.)	แนบ	มา	พร้อม	คำาขอ	รับ	
	ทุน	การ	ศึกษา

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่	ป	ีการ	ศึกษา	2546	เป็นต้น	ไป
	 		 	 	 	 	
	 		 	 	 	 																	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2546

	 		

(ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

(รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด

พ.ศ.2544

โดยที	่เปน็การ	สมควร	ปรบัปรงุ	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ใช	้หอ้ง	สมดุ	ให	้เหมาะ	สม	
	ยิ่ง	ขึ้น		อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	
สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	พ.ศ.	2529	อธิการบด	ีจึง	กำาหนด	ระเบียบ	ว่า	ด้วย	การ	ใช้	ห้อง	สมุด		ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

หมวด1

ข้อความทั่วไป

ข้อ	1			 ระเบียบ	นี้	เรียก	ว่า	 “ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ใช้	ห้อง	สมุด	
พ.ศ.	2544”

ข้อ	2			 ให	้ยกเลิก
2.1	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	ว่า	ด้วย	การ	ให	้บริการ	ห้อง	สมุด	พ.ศ.	2540
2.2	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ใช้	บริการ	ห้อง	สมุด	ศูนย์	วิทย	พัฒนา-	บริการ	

พ.ศ.	2541
ข้อ	3			 ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้บังคับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
บรรดา	ความ	ใน	ระเบียบ	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	ใด	ที่	ขัด	หรือ	แย้ง	กับ	ระเบียบ	นี้	ให้	ใช	้ระเบียบ	นี้	แทน
ข้อ	4			 ใน	ระเบียบ	นี้
“มหาวิทยาลัย”	หมายความ	ว่า	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“ห้อง	สมุด”	 หมายความ	ว่า	 ส่วน	บริการ	ห้อง	สมุด	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ที่	สำานัก		

บรรณ	สารสนเทศ	และ	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	ทุก	แห่ง
“วัสดุ	สารสนเทศ”	 หมายความ	ว่า	 สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	 สื่อ	โสต	ทัศน์	 และ	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์	 ที่	ให้	บริการ		

ใน	ห้อง	สมุด	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“หนังสือ	สำารอง”	 หมายความ	ว่า	 วัสดุ	สารสนเทศ	ใน	ห้อง	สมุด	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	

ที่	สาขา	วิชา	แจ้ง	ให	้ห้อง	สมุด	จัด	เป็น	หนังสือ	สำารอง	ให้	นักศึกษา	อ่าน	ภายใน	ห้อง	สมุด	หรือ	ให้	ยืม	ออก	ได้	ใน	ระยะ	เวลา	
ที่	กำาหนด

“นักศึกษา”	 หมายความ	ว่า	 นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ที่	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร	ปริญญา	
และ	ประกาศนียบัตร

“บุคลากร	ประจำา”	 หมายความ	ว่า	 อาจารย์	ประจำา	 ข้าราชการ	ประจำา	 พนักงาน	มหาวิทยาลัย	
ลูกจ้าง	ประจำา	งบ	ประมาณ	แผ่นดิน	และ	ลูกจ้าง	ประจำา	งบ	ประมาณ	เงิน	ราย	ได	้ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

“อาจารย	์พเิศษ”	หมายความ	วา่	อาจารย	์ผูท้รง	คณุวฒุ	ิผู	้เชีย่วชาญ	หรอื	ผู	้ซึง่	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช		
แต่ง	ตั้ง	ให	้เป็น	อาจารย์	พิเศษ
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“บุคคล	เกษียณ	อายุ	ราชการ”	 หมายความ	ว่า	 บุคลากร	ประจำา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		
ที	่เกษียณ	อาย	ุราชการ

“ลูกจ้าง	ชั่วคราว”	 หมายความ	ว่า	 ลูกจ้าง	ชั่วคราว	ราย	ป	ี ลูกจ้าง	ชั่วคราว	ราย	เดือน	 และ	ลูกจ้าง	ชั่วคราว		
ราย	วัน	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

หมวด2

เวลาทำาการของห้องสมุด

ข้อ	5			 เวลา	ทำาการ	ของ	ห้อง	สมุด	โดย	ปกติ	ให	้ถือ	ตาม	วัน	และ	เวลา	ทำาการ	ของ	ทาง	ราชการ	และ	วัน	เสาร์	
ที่	ไม่	เป็น	วัน	หยุด	นักขัต	ฤกษ์

ข้อ	6			 ใน	วัน	ที	่ม	ีกิจกรรม	สัมมนา	เสริม	สัมมนา	เข้ม	หรือ	กิจกรรม	การ	เรียน	การ	สอน	อื่น	ที	่ต้อง	ใช้	บริการ	
ห้อง	สมุด	จะ	เปิด	ให	้บริการ	เพิ่ม	นอก	เวลา	ทำาการ	รวม	ทั้ง	เปิด	บริการ	ใน	วัน	หยุด	ราชการ	ตาม	ความ	จำาเป็น

ข้อ	7			 หาก	ม	ีเหต	ุจำาเปน็	ผู	้อำานวย	การ	สำานกั	บรรณ	สารสนเทศ	หรอื	ผู	้อำานวย	การ	ศนูย	์วทิย	พฒันา	แลว้	แต	่
กรณี	ม	ีอำานาจ	เปลี่ยนแปลง	เวลา	ทำาการ	หรือ	กำาหนด	วัน	งด	ให้	บริการ	ได	้ตาม	ที่	เห็น	สมควร

หมวด3

สมาชิกภาพ

ข้อ	8			 สมาชิก	ห้อง	สมุด	แบ่ง	เป็น	2	ประเภท	ดังนี้
8.1	สมาชิก	สามัญ	ได้แก่
(1)		นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	อาย	ุการ	เปน็	สมาชกิ	ตาม	สถานภาพ	การ	เปน็	นกัศกึษา	ของ	

มหาวิทยาลัย
(2)		บุคลากร	ประจำา	อายุ	การ	เป็น	สมาชิก	คราว	ละ	5	ป	ียกเว้น	พนักงาน	มหาวิทยาลัย	และ	ลูกจ้าง	ประจำา	

งบ	ประมาณ	เงิน	ราย	ได้	ของ	มหาวิทยาลัย	อาย	ุการ	เป็น	สมาชิก	คราว	ละ	1	ปี
(3)		อาจารย	์พิเศษ	อาย	ุการ	เป็น	สมาชิก	คราว	ละ	1	ปี
(4)		บุคคล	เกษียณ	อาย	ุราชการ	อายุ	การ	เป็น	สมาชิก	คราว	ละ	1	ปี
(5)		ลูกจ้าง	ชั่วคราว	ราย	ป	ีและ	ลูกจ้าง	ชั่วคราว	ราย	เดือน	อาย	ุการ	เป็น	สมาชิก	คราว	ละ	1	ปี
8.2	สมาชิก	สมทบ	ได้แก่
(1)		ลูกจ้าง	ชั่วคราว	ราย	วัน
(2)		บุคคล	ภายนอก	ที	่สมัคร	เป็น	สมาชิก	สมทบ
ข้อ	9			 การ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ห้อง	สมุด
9.1	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช	 ให้	ใช	้บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	 เป็น	บัตร	แสดง	ตน	ใน	การ	

เข้า	ใช	้บริการ	ห้อง	สมุด	ของ	มหาวิทยาลัย
9.2	บุคลากร	ประจำา	และ	บุคคล	เกษียณ	อายุ	ราชการ	 ยื่น	ความ	จำานง	ขอ	ทำา	บัตร	สมาชิก	พร้อม	หลัก	ฐาน	

	ต่อ	ไป	นี้
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(1)		บัตร	ประจำา	ตัว
(2)		รูป	ถ่าย	หน้า	ตรง	ขนาด	1	นิ้ว	จำานวน	2	รูป	ถ่าย	มา	แล้ว	ไม่	เกิน	6	เดือน
9.3	อาจารย	์พเิศษ	ลกูจา้ง	ชัว่คราว	ราย	ป	ีและ	ลกูจา้ง	ชัว่คราว	ราย	เดอืน	ยืน่	ความ	จำานง	ขอ	ทำา	บตัร	สมาชกิ	

	พรอ้ม	หลกั	ฐาน	ตาม	ขอ้	9.2	และ	คำา	รบัรอง	ใน	ใบ	สมคัร	สมาชกิ	จาก	ผู	้บงัคบั	บญัชา	หรอื	หวัหนา้	หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	
ของ	มหาวิทยาลัย	ระดับ	ประธาน	สาขา	วิชา	ผู้	อำานวย	การ	หรือ	เทียบ	เท่า

9.4			 ลูกจ้าง	ชั่วคราว	ราย	วัน	และ	บุคคล	ภายนอก	ยื่น	ความ	จำานง	ขอ	ทำา	บัตร	สมาชิก	พร้อม	หลัก	ฐาน	ตาม		
ข้อ	9.2	และ	ชำาระ	ค่า	สมาชิก	สมทบ	ตาม	ประกาศ	ของ	มหาวิทยาลัย

หมวด4

   ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและยืมวัสดุสารสนเทศ

ข้อ	10	 ผู	้ม	ีสิทธิ	ใช้	ห้อง	สมุด	ได้แก่
10.1		สมาชิก	ห้อง	สมุด
10.2		บุคคล	ภายนอก	ที	่ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ใช	้ห้อง	สมุด	แบบ	ราย	วัน
10.3		บุคคล	หรือ	สถาบัน	อื่น	ที่	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	 หรือ	ผู้	อำานวย	การ	ศูนย์	วิทยพัฒนา	

แล้ว	แต่	กรณ	ีพิจารณา	อนุญาต	เป็น	รายๆ	ตาม	ความ	เหมาะ	สม
ทั้งนี้	นักเรียน	นักศึกษา	และ	ประชาชน	ทั่วไป	อนุญาต	ให้	ใช	้บริการ	อ่าน	ภายใน	ห้อง	สมุด	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	

ได้	ยกเว้น	การ	ใช	้บริการ	อินเทอร์เน็ต	ที่	จะ	มี	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ใช	้บริการ	ตาม	ประกาศ	ของ	มหาวิทยาลัย
ข้อ	11		ผู	้ม	ีสิทธิ	ยืม	วัสดุ	สารสนเทศ	ได้แก่
11.1		สมาชิก	สามัญ	 ยืม	วัสดุ	สารสนเทศ	ได้	จาก	ห้อง	สมุด	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	และ	ห้อง	สมุด	

	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	ยกเว้น	สมาชิก	สามัญ	ที่	เป็น	นักศึกษา	หลักสูตร	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 และ	ประกาศนียบัตร	ให้	ยืม	
	วสัด	ุสารสนเทศ	ได	้จาก	หอ้ง	สมดุ	ศนูย	์วทิย	พฒันา	แต่	ใน	กรณ	ีที	่นกัศกึษา	ได	้เขา้	รว่ม	กจิกรรม	การ	เรยีน	ที	่มหาวทิยาลยั	
จัด	ขึ้น	ณ	ที่ทำาการ	มหาวิทยาลัย	สามารถ	ยืม	วัสด	ุสารสนเทศ	จาก	ห้อง	สมุด	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	ได้

11.2		หน่วย	งาน	ที่	ม	ีข้อ	ตกลง	ร่วม	กัน
11.3		บุคคล	หรือ	สถาบัน	อื่น	ที่	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	 หรือ	ผู้	อำานวย	การ	ศูนย์	วิทย	พัฒนา		

แล้ว	แต่	กรณี	พิจารณา	อนุญาต	เป็น	รายๆ	ตาม	ความ	เหมาะ	สม

หมวด5

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด

ข้อ	12		ข้อ	ปฏิบัติ	ใน	การ	เข้า	ใช	้ห้อง	สมุด
12.1		แสดง	บัตร	สมาชิก	ห้อง	สมุด	หรือ	บัตร	แสดง	ตน	เป็น	บุคลากร	ของ	มหาวิทยาลัย	 หรือ	บัตร	อนุญาต		

เข้า	ใช	้ห้อง	สมุด	ราย	วัน	ทุก	ครั้ง	ที่	เข้า	ใช้	ห้อง	สมุด
12.2		เมื่อ	เข้า	ใช้	ห้อง	สมุด	ต้อง	วาง	กระเป๋า	 สิ่ง	ขอ	งอื่นๆ	 ยกเว้น	ของ	ที่	มี	ค่า	ไว้	ที่	บริเวณ	ชั้น	วาง	สิ่งของ		

ด้าน	นอก	ที่	จัด	ไว้	ให้
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12.3		เมื่อ	ออก	จาก	ห้อง	สมุด	ต้อง	ให้	เจ้า	หน้าที่	ตรวจ	หนังสือ	หรือ	วัสดุ	สารสนเทศ	ที่	นำา	ออก	มา	ด้วย	โดย	
	ต้อง	ยืม	ให	้ถูก	ต้อง	ตาม	ระเบียบ

12.4		การนำา	หนังสือ	หรือ	วัสดุ	สารสนเทศ	ออก	จาก	ห้อง	สมุด	โดย	ไม่	ได้	ยืม	ตาม	ระเบียบ	 หรือ	การ	ตัด	
ฉกี	หรอื	ทำาลาย	ทรพัยากร	หอ้ง	สมดุ	ถอืวา่	เปน็การ	ทำาลาย	ทรพัยส์นิ	ของ	มหาวทิยาลยั	ผู	้กระทำา	จะ	ได	้รบั	การ	พจิารณา	
โทษ	ทาง	วินัย	หรือ	ตาม	กฎหมาย

12.5		สำารวม	กิริยา	มารยาท	ไม่	พูด	คุย	เสียง	ดัง	และ	แต่ง	กาย	สุภาพ	เรียบร้อย
12.6		ดูแล	ทรัพย์สิน	และ	ของ	มี	ค่า	ของ	ตนเอง	 ห้อง	สมุด	ไม่	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	กรณี	สูญหาย	หรือ	เสีย	หาย	ของ	

ทรัพย์สิน	นั้น
12.7		ผู้	ใช้	ห้อง	สมุด	ต้อง	ใช้	บริการ	ต่างๆ	 ให้	เสร็จ	สิ้น	ก่อน	เวลา	ปิด	ทำาการ	15	 นาที	 เพื่อ	ให้	เจ้า	หน้าที่		

ห้อง	สมุด	ได้	สำารวจ	ความ	เรียบร้อย	ก่อน	ปิด	บริการ	ห้อง	สมุด
ข้อ	13	 ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	ผู้	ใช้	บริการ	ห้อง	สมุด	และ	ผู้	ยืม	วัสด	ุสารสนเทศ
13.1		ผู	้ยืม	ต้อง	ดูแล	รักษา	สภาพ	วัสดุ	สารสนเทศ	ให้	อยู่	ใน	สภาพ	ดี	สามารถ	ใช้	ประโยชน์	ได	้ยาวนาน	คุ้ม	ค่า
13.2		ผู้	ยืม	ต้อง	ตรวจ	สภาพ	วัสดุ	สารสนเทศ	ก่อน	ยืม	ออก	จาก	ห้อง	สมุด	 และ	จะ	ต้อง	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	

	การ	ชำารุด	เสีย	หาย	หรือ	สูญหาย	ของ	วัสด	ุสารสนเทศ	ที่	ยืม	ทุก	กรณ	ี นับ	ตั้งแต่	เวลา	ที่	ยืม	ออก	จาก	ห้อง	สมุด	จนถึง	เวลา	
	ส่ง	คืน	ห้อง	สมุด

13.3		ผู	้ยืม	ต้อง	ส่ง	คืน	วัสด	ุสารสนเทศ	ตาม	กำาหนด	ส่ง	 ผู้	ที่	มีชื่อ	ใน	บัญช	ีค้าง	ส่ง	 จะ	ไม	่ได้	รับ	อนุญาต	ให	้ยืม	
วัสด	ุสารสนเทศ	เพิ่ม	จนกว่า	จะ	ได้	ส่ง	คืน	วัสด	ุสารสนเทศ	ที่	ค้าง	ส่ง	ให	้เรียบร้อย

ข้อ	14		ข้อ	ปฏิบัต	ิเกี่ยว	กับ	การ	ใช	้ห้อง	สมุด	ได้แก	่ข้อ	กำาหนด	ใน	การ	ยืม	วัสดุ	สารสนเทศ	และ	การ	กำาหนด	
อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	และ	ค่า	บริการ	การ	ใช้	ห้อง	สมุด	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ประกาศ	ของ	มหาวิทยาลัย

ข้อ	15		ผู้	ใช้	ห้อง	สมุด	ที่	ไม่	ปฏิบัติ	ตาม	ระเบียบ	 หรือ	ประกาศ	ที่	ออก	โดย	ความ	แห่ง	ระเบียบ	นี้	 หาก	ฝ่าฝืน	
ห้อง	สมุด	ม	ีอำานาจ	จะ	พิจารณา	ดำาเนิน	การ	ได้	ตาม	ควร	แก่	กรณี	ดังนี้

15.1		ตัก	เตือน
15.2		ให้	ออก	นอก	บริเวณ	ห้อง	สมุด
15.3		ตัด	สิทธ	ิการ	ใช้	ห้อง	สมุด
15.4		เพิก	ถอน	การ	เป็น	สมาชิก	ห้อง	สมุด
15.5		กรณ	ีที่	เป็น	บุคลากร	ของ	มหาวิทยาลัย	อาจ	เสนอ	ให	้มหาวิทยาลัย	พิจารณา	ลงโทษ	ทาง	วินัย
15.6		กรณี	ที่	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	 อาจ	เสนอ	ให้	มหาวิทยาลัย	ไม่	อนุญาต	ให้ลง	ทะเบียน	เรียน	

	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป	หรือ	งด	ออก	ใบรับ	รอง	การ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ให้
15.7		กรณี	ที่	เป็น	นักศึกษา	ของ	สถาบัน	การ	ศึกษา	อื่น	 หรือ	บุคลากร	จาก	หน่วย	งาน	ภายนอก	อาจ	ขอ	ให้	

สถาบัน	หรือ	หน่วย	งาน	เจ้า	สังกัด	พิจารณา	ลงโทษ
15.8		ผู้	ทำาลาย	หรือ	ผู้	ลัก	ทรัพย์สิน	ของ	ห้อง	สมุด	จะ	ถูก	ดำาเนิน	คดี	ตาม	กฎหมาย
ข้อ	16		ให้	อธิการบด	ีม	ีอำานาจ	ใน	การ	ออก	ประกาศ	หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ดำาเนิน	การ	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ

ใน	กรณี	ต้อง	ตีความ	ตาม	ระเบียบ	นี้	ให	้คณะ	กรรมการ	ประจำา	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	วินิจฉัย	ชี้ขาด	
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บทเฉพาะกาล

ข้อ	17		ให้	บัตร	สมาชิก	ที	่ออก	ตาม	ระเบียบ	ที่	ถูก	ยกเลิก	ตาม	ข้อ	2	 แห่ง	ระเบียบ	นี้	 มีอาย	ุใช	้ต่อ	ไป	จนกว่า	
	จะ	สิ้น	อายุ	ตาม	ที่	กำาหนด	ไว้	ตาม	ระเบียบ	ดัง	กล่าว	 ทั้งนี้	ผู้	อำานวย	การ	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	หรือ	ผู้	อำานวย	การ		
ศูนย์	วิทย	พัฒนา	หรือ	เจ้า	หน้าที	่บริการ	ห้อง	สมุด	แล้ว	แต่	กรณี	อาจ	เรียก	ผู	้ถือ	บัตร	สมาชิก	มา	ทำา	บัตร	ใหม	่ได้

ข้อ	18		ให้	ผู้	ที่	ชำาระ	ค่า	ปรับ	 ค่า	ธรรมเนียม	 หรือ	ค่า	บริการ	ใดๆ	 แก่	ห้อง	สมุด	อยู่	ก่อน	วัน	ใช้	ระเบียบ	นี้		
ยัง	คง	ต้อง	ชำาระ	เงิน	ดัง	กล่าว	ตาม	ระเบียบ	ที่	ถูก	ยกเลิก	ตาม	ข้อ	2	แห่ง	ระเบียบ	นี้	จนกว่า	จะ	ชำาระ	แล้ว	เสร็จ

ข้อ	19		ให	้ประกาศ	ขอ้	กำาหนด	และ	วธิ	ีปฏบิตั	ิที	่ออก	ตาม	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	
การ	ใช	้หอ้ง	สมดุ	พ.ศ.	2540	และ	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธิ	ราช	วา่	ดว้ย	การ	ใช	้หอ้ง	สมดุ	ศนูย	์วทิย	พฒันา	
บริการ	 พ.ศ.	2541	 ยัง	คง	ม	ีผล	ใช้	บังคับ	ต่อ	ไป	เท่า	ที่	ไม	่ขัด	แย้ง	กับ	ระเบียบ	นี้	 จนกว่า	จะ	ม	ีประกาศ	ข้อ	กำาหนด	 และ		
วิธ	ีปฏิบัติ	ใหม	่ที่	ออก	มา	ใช	้บังคับ	แทน

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	7	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2544

(ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

(รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

พ.ศ.2530

โดยที่	เป็นการ	สมควร	กำาหนด	ระเบียบ	เกี่ยว	กับ	การ	ให้	บริการ	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	 มุม	 มสธ.	
อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	6	 แห่ง	ข้อ	บังคับ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ดำาเนิน	งาน	ของ		
สำานกั	บรรณ	สารสนเทศ	พ.ศ.	2529	อธกิารบดี	จงึ	วาง	ระเบยีบ	วา่	ดว้ย	การ	ให	้บรกิาร	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	เฉพาะ	กจิ	
มุม	มสธ.	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1			 ระเบียบ	นี	้เรียก	ว่า	“ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย	การ	ให	้บริการ	ศูนย์	บริการ	
การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	พ.ศ.	2530”

ข้อ	2			 ให้	ใช้	ระเบียบ	นี	้ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3			 ให้	ยกเลิก	ประกาศ	ระเบียบ	หรือ	แนว	ปฏิบัติ	อื่น	ใด	ที่	ขัด	กับ	ระเบียบ	นี้	และ	ให้	ใช	้ระเบียบนี้	แทน
ข้อ	4			 ใน	ระเบียบ	นี้
“ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	 มุม	 มสธ.”	 หมาย	ถึง	 หน่วย	บริการ	ห้อง	สมุด	ของมหาวิทยาลัย	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ใน	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	และ	ห้อง	สมุด	ประชาชน	กรุงเทพมหานคร	 เรียก	โดย	ย่อ	ว่า		
“มุม	มสธ.”

“นักศึกษา”	หมาย	ถึง	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“ผู้	เรียน”	หมาย	ถึง	ผู้	เรียน	ใน	โครงการ	ต่างๆ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธ	ิราช
“ข้าราชการ	ประจำา”	หมาย	ถึง	คณาจารย์	ประจำา	และ	ข้าราชการ	ใน	สังกัด	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“อาจารย์	พิเศษ”	 หมาย	ถึง	 อาจารย์	 ผู้ทรง	คุณวุฒิ	 และ	ผู้	เชี่ยวชาญ	ที่มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	

แต่ง	ตั้ง	เป็น	อาจารย	์พิเศษ
“สื่อ	การ	ศึกษา”	 หมาย	ถึง	 สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	 ซึ่ง	ได้แก่	 สิ่ง	ตี	พิมพ์	ใน	รูป	ของ	หนังสือ	 วารสาร	 จุลสาร	

เอกสาร	 หนังสือพิมพ์	 หรือ	สิ่ง	ตี	พิมพ์	ที่	เรียก	ชื่อ	อย่าง	อื่น	 และ	สื่อ	โสต	ทัศน์	 ซึ่ง	ได้แก่	 สื่อ	ที่	เสนอ	ด้วย	ภาพ	หรือ		
เสียง	หรือ	ทั้ง	ภาพ	และ	เสียง	 เช่น	 ภาพ	ทัศน์	 ภาพยนตร์	 หรือ	สิ่ง	อื่นๆ	 ที่	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	กำาหนด	ให้	เป็น	
	สื่อ	โสต	ทัศน	์และ	จัด	ไว้	ให	้บริการ

ข้อ	5			 มุม	มสธ.	เปิด	ให	้บริการ	ตาม	วัน	และ	เวลา	ทำาการ	ของ	ห้อง	สมุด	ประชาชน	แต่ละ	แห่ง
ข้อ	6			 ผู้	ม	ีสิทธิ	ใช	้บริการ	มุม	มสธ.	ได้แก่	นักศึกษา	ผู	้เรียน	ข้าราชการ	ประจำา	อาจารย	์พิเศษ	และ	

ประชาชน	ผู	้สนใจ	ทั่วไป
ผู้	ใช	้บริการ	มุม	มสธ.	จะ	ต้อง	ทำา	ตน	เป็น	สุภาพ	ชน	ไม่	รบกวน	ผู้	ใช	้บริการ	อื่นๆ	และ	ปฏิบัติ	ตาม	ระเบียบ	ของ	

ห้อง	สมุด	ประชาชน	แห่ง	นั้นๆ
ข้อ	7			 ผู	้ม	ีสิทธ	ิยืม	สื่อ	การ	ศึกษา	ได้แก	่นักศึกษา	ผู	้เรียน	ข้าราชการ	ประจำา	และ	อาจารย์	พิเศษ
ข้อ	8			 สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	จัด	ไว้	ให	้บริการ
8.1	เอกสาร	การ	สอน	และ	แบบ	ฝึก	ปฏิบัติ	ชุด	วิชา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
8.2	หนังสือ	อ้างอิง
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8.3	หนังสือ	อ่าน	ประกอบ
8.4		นวนิยาย	เรื่อง	สั้น	และ	หนังสือ	สำาหรับ	เด็ก	และ	เยาวชน
8.5		หลักสูตร	และ	สิ่ง	พิมพ์	ที	่เกี่ยว	กับ	การ	เรียน	การ	สอน	ของ	สถาบัน	การ	ศึกษา
8.6		จุลสาร	วารสาร	และ	สิ่ง	พิมพ	์อื่นๆ
8.7		เทป	เสียง	ประจำา	ชุด	วิชา
8.8		เทป	เสียง	ประกอบ	ชุด	วิชา
8.9		เทป	เสียง	รายการ	วิทย	ุกระจาย	เสียง
8.10	 เทป	เสียง	สอน	เสริม
8.11	 เทป	บันทึก	เสีย	งอื่นๆ	เช่น	เทป	เสียง	แนะแนว	การ	ศึกษา
ข้อ	9			 ประเภท	ของ	สื่อ	การ	ศึกษา	และ	กำาหนด	เวลา	ที่	ให	้ยืม	ออก	นอก	มุม	มสธ.
9.1		สื่อ	การ	ศึกษา	เกือบ	ทุก	ประเภท	ให้	ยืม	ออก	ได้	 ยกเว้น	หนังสือ	อ้างอิง	และ	หลักสูตรมหาวิทยาลัย	

	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ฉบับ	ล่าสุด
9.2		สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	อนุญาต	ให	้ยืม	ออก	ได้	ครั้ง	ละ	ไม่	เกิน	4	เล่ม	กำาหนด	เวลา	ยืม	ครั้ง	ละไม่	เกิน	7	วัน
9.3	เทป	บันทึก	เสียง	อนุญาต	ให้	ยืม	ออก	ได้	ครั้ง	ละ	ไม่	เกิน	5	ตลับ	กำาหนด	เวลา	ยืม	ครั้ง	ละไม่เกิน	7	วัน
ข้อ	10		หลัก	ฐาน	การ	ขอยืม	สื่อ	การ	ศึกษา	ออก	นอก	มุม	มสธ.
10.1		นักศึกษา	และ	ผู้	เรียน	ที่	ประสงค์	จะ	ขอยืม	สื่อ	การ	ศึกษา	ออก	นอก	 มุม	 มสธ.	 จะ	ต้อง	แสดง	

หลัก	ฐาน	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	และ	หลัก	ฐาน	การ	ลง	ทะเบียน	สำาหรับ	ภาค	การ	ศึกษาปัจจุบัน	ทั้งนี้	หาก	ยัง	ไม่	ได้	รับ	
	หลกั	ฐาน	การ	ลง	ทะเบยีน	สำาหรบั	ภาค	การ	ศกึษา	ปจัจบุนัอนโุลม	ให้	ใช	้หลกั	ฐาน	การ	ลง	ทะเบยีน	ของ	ภาค	การ	ศกึษา	ลา่สดุ

10.2		ข้าราชการ	ประจำา	และ	อาจารย	์พิเศษ	ที่	ประสงค์	จะ	ขอยืม	สื่อ	การ	ศึกษา	ออก	นอก	มุม	มสธ.	จะ	ต้อง	
แสดง	หลัก	ฐาน	บัตร	ประจำา	ตัวอย่าง	ใด	อย่าง	หนึ่ง

ข้อ	11	 ผู	้ยืม	จะ	ต้อง	ตรวจ	ดู	สภาพ	สื่อ	การ	ศึกษา	ก่อน	ที	่จะ	ยืม	ออก	นอก	มุม	มสธ.	และ	จะ	ต้อง	รับ	ผิด	ชอบ		
ใน	การ	ชำารุด	เสีย	หาย	หรือ	สูญหาย	ของ	สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	ยืม	ทุก	กรณ	ีนับ	ตั้งแต่	เวลา	ที่	ยืม	ออก	จน	กระทั่ง	ถึง	เวลา	ส่ง	คืน	
เจ้า	หน้าที่	ผู้	ให	้บริการ

ข้อ	12		ผู้	ยืม	ที่	ไม่	คืน	สื่อ	การ	ศึกษา	ตาม	กำาหนด	ส่ง	 หรือ	ทำา	สื่อ	การ	ศึกษา	ชำารุด	สูญหาย	 จะ	ต้อง	ชำาระ	
	ค่า	ปรับ	หรือ	ชดใช	้ค่า	เสีย	หาย	ตาม	ที	่กำาหนด	ใน	ประกาศ	มหาวิทยาลัย

ข้อ	13		ใน	กรณ	ีที่	ผู	้ยืม	ไม่	ส่ง	สื่อ	การ	ศึกษา	คืน	ภายใน	กำาหนด	เกิน	กว่า	7	 วัน	 ให้	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	มุม	 มสธ.		
มี	หนังสือ	ทวงถาม	และ	ถ้า	ผู้	ยืม	ยัง	ไม่	นำา	สื่อ	การ	ศึกษา	ส่ง	คืน	อีก	หลัง	จาก	ทวงถาม	ไม่	น้อย	กว่า	2	 ครั้ง	 ให้	รายงาน	
	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	ทันที

ข้อ	14		ผู	้ยมื	ที่	ไม	่คนื	สือ่	การ	ศกึษา	ไม	่ชำาระ	คา่	ปรบั	หรอื	ไม	่ชดใช	้คา่	เสยี	หาย	หวัหนา้	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	
เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	ม	ีอำานาจ	ดำาเนิน	การ	ตาม	ควร	แก่	กรณี	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

14.1		ประกาศ	ให	้ทราบ	พฤติการณ์	แห่ง	การก	ระ	ทำา	ผิด
14.2		ตัด	สิทธ	ิการ	ใช้	บริการ	มุม	มสธ.
14.3		เสนอ	ให	้มหาวิทยาลัย	พิจารณา	ลงโทษ	ทาง	วินัย	ใน	กรณี	ที่	ผู	้นั้น	เป็น	นักศึกษา	ผู้	เรียน	หรือ	บุคลากร	

ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
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14.4		ขอ	ให้	สถาบัน	การ	ศึกษา	 หรือ	หน่วย	งาน	ต้น	สังกัด	พิจารณา	ลงโทษ	ทาง	วินัย	 ใน	กรณี	ที่	ผู้	นั้น	เป็น	
นักศึกษา	ของ	สถาบัน	การ	ศึกษา	หรือ	เป็น	เจ้า	หน้าที่	ของ	หน่วย	งาน	นั้น

14.5	ดำาเนิน	คด	ีตาม	กฎหมาย
ข้อ	15		ให	้ผู	้อำานวย	การ	สำานกั	บรรณ	สารสนเทศ	เปน็	ผู	้รกัษา	การ	ตาม	ระเบยีบ	นี	้และ	ม	ีอำานาจ	ออก	ประกาศ	

หรือ	คำา	สั่ง	เพื่อ	ดำาเนิน	การ	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ
ใน	กรณี	ที่	ต้อง	ตีความ	ตาม	ระเบียบ	นี้	ให้	คณะ	กรรมการ	ประจำา	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	วินิจฉัยชี้ขาด

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่9	มีนาคม	พ.ศ.	2530

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(นายวิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการให้บริการสำาเนารายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

และสื่อโสตทัศน์พ.ศ.2525

อาศยั	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	15(2)	แหง่	พระ	ราช	บญัญตั	ิมหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	พ.ศ.	2521	
สภา	มหาวิทยาลัย	จึง	กำาหนด	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ให้	บริการ	สำาเนา	รายการ		
วิทย	ุกระจาย	เสียง	วิทย	ุโทรทัศน์	และ	สื่อ	โสต	ทัศน	์ไว	้ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1			ระเบยีบ	นี	้เรยีก	วา่	“ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ให	้บรกิาร	สำาเนา	รายการ	
วิทยุ	กระจาย	เสียง	วิทยุ	โทรทัศน	์และ	สื่อ	โสต	ทัศน	์พ.ศ.	2525”

ข้อ	2			ให้	ใช	้ระเบียบ	นี	้ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ประกาศ	เป็นต้น	ไป
ข้อ	3			ใน	ระเบียบ	นี้
“มหาวิทยาลัย”	หมาย	ถึง	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง”	 หมาย	ถึง	 รายการ	สอน	หรือ	รายการ	เพื่อ	การ	ศึกษา	ที่	มหาวิทยาลัย	ผลิต	ขึ้น	

หรือ	ที่	มหาวิทยาลัย	ม	ีลิขสิทธิ	์เพื่อ	ออก	อากาศ	ทาง	สถานี	วิทยุ	กระจาย	เสียง
“รายการ	วิทยุ	โทรทัศน์”	 หมาย	ถึง	 รายการ	สอน	หรือ	รายการ	เพื่อ	การ	ศึกษา	ที่	มหาวิทยาลัย	ผลิต	ขึ้น	

	หรือ	ที่	มหาวิทยาลัย	ม	ีลิขสิทธิ	์เพื่อ	ออก	อากาศ	ทาง	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์
“สื่อ	โสต	ทัศน์”	 หมาย	ถึง	 สื่อ	ที่	เสนอ	ด้วย	ภาพ	หรือ	เสียง	หรือ	ทั้ง	ภาพ	และ	เสียง	ที่	มิใช่	เพื่อ	ออก	อากาศ	

	ทาง	สถาน	ีวิทยุ	กระจาย	เสียง	และ	สถาน	ีวิทยุ	โทรทัศน	์ ได้แก	่ เทป	เสียง	 ภาพยนตร์	 สไลด์	 แผ่น	โปร่งใส	 	และ	วัสด	ุ	
การ	ศึกษา	ใน	รูป	แบบ	อื่น

“ผู้	ขอรับ	บริการ”	 หมาย	ถึง	 บุคคล	หรือ	หน่วย	งาน	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ขอรับ	บริการ	สำาเนา	รายการ	วิทยุ	-	
กระจาย	เสียง	วิทยุ	โทรทัศน	์และ	สื่อ	โสต	ทัศน์

ข้อ	4			มหาวิทยาลัย	ให้	บริการ	สำาเนา	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	 วิทยุ	โทรทัศน์	 และ	สื่อ	โสต	ทัศน์	ภาย	ใต้	
เงื่อนไข	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

(1)		ผู้	ขอรับ	บริการ	ต้อง	นำา	ไป	ใช้	เพื่อ	ประโยชน์	ใน	การ	ศึกษา	เท่านั้น
(2)		ผู้	ขอรับ	บริการ	ต้อง	ยอมรับ	และ	ประกาศ	ให้	ทราบ	ว่า	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เป็น	เจ้าของ	

ลิขสิทธิ์
(3)		ผู	้ขอรับ	บริการ	ไม่ม	ีสิทธ	ิทำา	สำาเนา	ต่อ	ไม	่ว่า	ใน	กรณ	ีใดๆ
(4)		ผู	้ขอรบั	บรกิาร	ไมม่	ีสทิธ	ินำา	รายการ	วทิย	ุกระจาย	เสยีง	วทิย	ุโทรทศัน	์และ	สือ่	โสต	ทศัน์	ไป	ใช	้ทางการ	คา้		

หรือ	ยินยอม	ให	้ผู้	อื่น	กระทำา	เช่น	นั้น
ทั้งนี	้มหาวิทยาลัย	สงวน	สิทธ	ิดำาเนิน	การ	ตาม	กฎหมาย	ใน	เมื่อ	ผู้	ขอรับ	บริการ	กระทำา	ผิด	เงื่อนไข	ดัง	กล่าว
ข้อ	5			อตัรา	คา่	ธรรมเนยีม	การ	บรกิาร	สำาเนา	ตาม	ระเบยีบ	นี	้ให	้อธกิารบด	ีเปน็	ผู	้กำาหนด	ดว้ย	ความ	เหน็	ชอบ	

	ของ	คณะ	กรรมการ	การ	เงิน
เมื่อ	ได้	กำาหนด	หรือ	เปลี่ยนแปลง	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	ประการ	ใด	แล้ว	 ให้	รายงาน	ต่อสภา	มหาวิทยาลัย	

	เพื่อ	ทราบ
ข้อ	6			ใน	กรณี	ที่	ผู้	ขอรับ	บริการ	เป็น	บุคคล	หรือ	หน่วย	งาน	ที่	ได้	เคย	ทำา	ประโยชน์	ให้	แก่	มหาวิทยาลัย	

หรือ	บุคคล	 หรือ	หน่วย	งาน	ที่	อธิการบดี	เห็น	สมควร	 อธิการบดี	มี	อำานาจ	อนุมัติ	การ	ให้	บริการ	สำาเนา	โดย	ไม่	ต้อง	เสีย	
	ค่า	ธรรมเนียม	ก็ได	้แต่	ผู	้ขอรับ	บริการ	ต้อง	จัดหา	วัสด	ุมา	เอง
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ข้อ	7			ให้	อธิการบด	ีหรือ	ผู้	ที	่อธิการบดี	มอบ	หมาย	เป็น	ผู้	อนุมัต	ิการ	ขอ	ใช้	บริการ	สำาเนา
ข้อ	8			หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ใน	การ	ขอบ	ริ	การ	สำาเนา	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง	 วิทยุ	โทรทัศน์	และ	

	สื่อ	โสต	ทัศน์	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ที	่อธิการบด	ีกำาหนด
ข้อ	9			ให	้อธิการบด	ีรักษา	การ	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	10	กันยายน	พ.ศ.	2525

(ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

(ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องข้อกำาหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยที	่เป็นการ	สมควร	ปรับปรุง	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เรื่อง	ข้อ	กำาหนด	ใน	การ	ยืม	วัสดุ	
สารสนเทศ	ให้	เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น	 อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	16	 แห่ง	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		
ว่า	ด้วย	การ	ใช้	ห้อง	สมุด	พ.ศ.	2544	จึง	ให	้ยกเลิก	ประกาศ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เรื่อง	ข้อ	กำาหนด	ใน	
การ	ยืม	วัสด	ุสารสนเทศ	ห้อง	สมุด	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ลง	วัน	ที่	26	กันยายน	2545	และ	ให้	ใช	้ข้อความ	
ต่อ	ไป	นี้	แทน

ข้อ	1			ประเภท	จำานวน	และ	ระยะ	เวลา	การ	ยืม	วัสด	ุสารสนเทศ
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ข้อ	2			วัสดุสารสนเทศที่ครบกำาหนดเวลายืมตามข้อ	1	ยกเว้นหนังสือสำารอง	ถ้ามีผู้ยืมตาม	ข้อ	1(1)	
ถึง	1(7)	ประสงค์จะยืมต่อไปอีก	และไม่มีผู้ใดจอง	ห้องสมุดอาจอนุญาตให้ยืมต่อได้อีก	3	ครั้ง	 โดยในครั้งแรก	
ไม่ต้องนำาวัสดุสารสนเทศมาแสดง	สำาหรับการยืมครั้งต่อไปต้องนำาวัสดุสารสนเทศมาให้ตรวจสอบด้วย

ข้อ	3			ในกรณีที่ห้องสมุดมีความจำาเป็นต้องใช้วัสดุสารสนเทศนั้นโดยเร่งด่วน	 ห้องสมุดมีสิทธิที่จะ	
เรียกให้ผู้ยืมคืนวัสดุสารสนเทศก่อนครบกำาหนดการยืมได้

ข้อ	4			ประเภทของวัสดุสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก
4.1	หนังสืออ้างอิงและหนังสือหายาก
4.2	เอกสารการสอนชุดวิชา	วิทยานิพนธ	์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยและสิ่งพิมพ์อื่นๆ	ฉบับที่ระบุให้ใช้	

ภายในห้องสมุด
4.3	วารสารฉบับปัจจุบัน	วารสารวิชาการ	วารสารเย็บเล่มและหนังสือพิมพ์
4.4	หนังสือสำารองที่มีฉบับเดียวในห้องสมุด
4.5	ต้นฉบับสื่อโสตทัศน	์และสื่อโสตทัศน์บางประเภทที่มิได้ระบุไว้ในข้อ	1
4.6	เอกสารจดหมายเหตุ
ข้อ	5			ผู้ยืมที่ไม่คืนวัสดุสารสนเทศตามกำาหนดส่ง	หรือทำาวัสดุสารสนเทศชำารุด	เสียหาย	หรือสูญหาย	

จะต้องชำาระค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ	6			ผู้ยืมที่ไม่คืนวัสดุสารสนเทศตามกำาหนดส่ง	 และหรือไม่ชำาระค่าปรับ	 ทั้งที่ทางห้องสมุด	

ไดท้วงถามแลว้แตผู่ย้มืกย็งัไมไ่ดด้ำาเนนิการ	ใหผู้อ้ำานวยการสำานกับรรณสารสนเทศหรอืผูอ้ำานวยการศนูยว์ทิยพฒันา	
แล้วแต่กรณีนำาเสนอมหาวิทยาลัย	เพื่อพิจารณาตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 																						 	 ประกาศ	ณ	วันที่	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2548

	
(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 โดยที่	เป็นการ	สมควร	ปรับปรุง	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	 และ	ค่า	บริการ	การ	ใช้	ห้อง	สมุด	ให้	เหมาะ	สม	ยิ่ง	ขึ้น		
อาศยั	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ขอ้	16	แหง่	ระเบยีบ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	วา่	ดว้ย	การ	ใช	้หอ้ง	สมดุ	พ.ศ.	2544	
อธิการบดี	โดย	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	คณะ	กรรมการ	นโยบาย	การ	เงิน	และ	ทรัพย์สิน	ของ	มหาวิทยาลัย	 ใน	การ	ประชุม		
ครัง้	ที	่7/2548	เมือ่	วนั	ที	่14	มถินุายน	2548	จงึ	ให	้ยกเลกิ	ประกาศ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	เรือ่ง	การ	กำาหนด	
	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	และ	ค่า	บริการ	การ	ใช	้ห้อง	สมุด	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ลง	วัน	ที่	28	พฤศจิกายน	2544	
และ	ให้	ใช	้ข้อความ	ต่อ	ไป	นี้	แทน

ข้อ	1			ค่า	ธรรมเนียม	สมาชิก	ห้อง	สมุด
1.1	สมาชิก	สามัญ	ที่	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	ให้	ใช้	บัตร	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	เป็น	บัตร	แสดง	ตน	

	ใน	การ	ใช	้บริการ	ห้อง	สมุด	ไม่	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	สมาชิก	ห้อง	สมุด
1.2		สมาชกิ	สามญัทำา	บตัร	สมาชกิ	หอ้ง	สมดุ	ครัง้	แรก	ไม	่ตอ้ง	ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	หาก	ทำา	บตัร	สมาชกิ	ชำารดุ	

สูญหาย	และ	ขอ	ทำา	บัตร	ใหม่	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ครั้ง	ละ	50	บาท
1.3		สมาชิก	สมทบ
	 	(1)		สมคัร	เปน็	สมาชกิ	หอ้ง	สมดุ	สำานกั	บรรณ	สารสนเทศ	ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	ป	ีละ	500	บาท	และ	ม	ีสทิธ	ิ

	ใช้	บริการ	เฉพาะ	การ	ค้นคว้า	ภายใน	ห้อง	สมุด
	 	 (2)	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ห้อง	สมุด	ศูนย	์วิทย	พัฒนา	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ปี	ละ	200	บาท	หาก	ประสงค์		

จะ	ยืม	วัสดุ	สารสนเทศ	ของ	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	 จะ	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ประกัน	ความ	เสีย	หาย	 จำานวน	500	 บาท	 ค่า	ประกัน	
	ความ	เสีย	หาย	นี้	จะ	คืนให้	เมื่อ	พ้น	จาก	การ	เป็น	สมาชิก	หาก	ไม่มี	ความ	เสีย	หาย	ใดๆ	 เกิด	ขึ้น	 สมาชิก	ติดต่อ	ขอรับ	
	ค่า	ประกัน	ความ	เสีย	หาย	คืน	ได้	ภายใน	เวลา	1	 ปี	 นับ	จาก	วัน	หมด	อายุ	การ	เป็น	สมาชิก	 หาก	พ้น	กำาหนด	ระยะ	เวลา		
รับ	คืน	แล้ว	ยัง	ไม่	มา	รับ	คืน	ให	้ตก	เป็น	ราย	ได	้ของ	มหาวิทยาลัย

กรณี	ทำา	บัตร	สมาชิก	ชำารุด	สูญหาย	และ	ขอ	ทำา	บัตร	ใหม	่ต้อง	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	ครั้ง	ละ	50	บาท	
ข้อ	2			คา่	บำารงุ	หอ้ง	สมดุ	แบบ	ราย	วนั	สำาหรบั	บคุคล	ภายนอก	ที่	ใช	้บรกิาร	หอ้ง	สมดุ	สำานกั	บรรณ	สารสนเทศ
2.1	นักเรียน	ใน	เครื่อง	แบบ	หรือ	แสดง	บัตร		 วัน	ละ		 10		 บาท
2.2	นักศึกษา	ใน	เครื่อง	แบบ	หรือ	แสดง	บัตร		 วัน	ละ		 20		 บาท
2.3	บุคคล	ทั่วไป			 	 วัน	ละ		 30		 บาท
ทั้งนี้	ยกเว้น	พระ	ภิกษุ	สามเณร	นักบวช	ไม	่ต้อง	ชำาระ	ค่า	บำารุง	ห้อง	สมุด	แบบ	ราย	วัน
ข้อ	3			ค่า	บริการ	การ	ใช้	อินเทอร์เน็ต	สำาหรับ	บุคคล	ภายนอก	ที่	ไม่	เป็น	สมาชิก	ห้อง	สมุด	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	

ชำาระ	ค่า	ใช	้บริการ	ชั่วโมง	ละ	20	บาท
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ข้อ	4			ค่า	บริการ	สืบค้น	สารสนเทศ	จาก	ฐาน	ข้อมูล	และ	ค่า	พิมพ	์ผล	การ	สืบค้น

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าบริการสืบค้น
สารสนเทศ

ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น

กระดาษ
ต่อเนื่อง

กระดาษจาก
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์

แผ่นดิสก์
บันทึกข้อมูล

ถ่ายสำาเนาจาก
ไมโครฟิล์ม/
ไมโครฟิช

บาท/เรื่อง บาท/แผ่น บาท/แผ่น บาท/แผ่น บาท/แผ่น

1)	 สมาชิกสามัญ 20/1 1/1 ข้อความ	

3/1	

มีภาพประกอบ

ขาวดำา	

5/1

30/1 5/1

2)	 สมาชิกสมทบและ

	 บุคคลภายนอกที่ชำาระ

	 ค่าธรรมเนียมการใช้

	 ห้องสมุดรายวัน

50/1 2/1 ข้อความ

5/1

มีภาพประกอบ

ขาวดำา

7/1

50/1 10/1

3)		ส่วนราชการหรือ

	 หน่วยงานที่มีข้อตกลง

	 ร่วมกัน

50/1 2/1 ข้อความ	

5/1	

มีภาพประกอบ

ขาวดำา	

10/1

50/1 10/1

ข้อ	5		อัตรา	ค่า	ปรับ	กรณี	ผู	้ยืม	ไม่	คืน	วัสด	ุสารสนเทศ	ภายใน	กำาหนด

ประเภทวัสดุสารสนเทศ
ค่าปรับ

เล่มแผ่นตลับชิ้น/วัน

1)		หนังสือทั่วไป	ชุดวิชา	สิ่งพิมพ	์มสธ.	นวนิยาย	เรื่องสั้น	หนังสือเยาวชน	วารสารบันเทิง 2	บาท

2)		วิทยานิพนธ์ 5	บาท

3)		หนังสือสำารอง 5	บาท

4)		สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกทั้งภาพและ/หรือเสียง	

	 และสื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกเสียง

3	บาท
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ข้อ	6		ใน	กรณ	ีที	่วสัด	ุสารสนเทศ	ที	่ยมื	หรอื	ใช	้บรกิาร	ภายใน	หอ้ง	สมดุ	ชำารดุ	เสยี	หาย	หรอื	สญูหาย	ผู	้ยมื	ตอ้ง	
	รับ	ผิด	ชอบ	ซ่อมแซม	หรือ	จัดหา	มา	ทดแทน	 หรือ	ชดใช้	เป็น	จำานวน	เงิน	สอง	เท่า	ของ	ราคา	วัสดุ	สารสนเทศ	นั้น		 หรือ	
ชดใช้	ตาม	จำานวน	เงิน	ที่	ห้อง	สมุด	ได้	จ่าย	ไป	เพื่อ	การ	นั้น	 แล้ว	แต่	กรณี	 พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	ดำาเนิน	การ		
จัด	เตรียม	วัสด	ุสารสนเทศ	ตาม	กระบวนการ	งาน	เทคนิค	ห้อง	สมุด	อีก	หน่วย	ละ	50	บาท

ถ้า	เป็น	สื่อ	แม่	เหล็ก	และ	สื่อ	ออ	ปติ	กส์	ที่	บันทึก	ทั้ง	ภาพ	และ/หรือ	เสียง	 และ	สื่อ	แม่	เหล็ก	และ	สื่อ	ออ	ปติ	กส์	ที่	
บันทึก	เสียง	ที	่ยืม	หรือ	ใช	้บริการ	ภายใน	ห้อง	สมุด	สูญหาย	หรือ	เสีย	หาย	จน	ไม่	อาจ	ซ่อมแซม	ได	้ผู	้ยืม	จะ	ต้อง	ดำาเนินการ
ดังนี้

1.	กรณี	ที่	เป็น	สื่อ	ต้นฉบับ	 ผู้	ยืม	ต้อง	จัดหา	สื่อ	แม่	เหล็ก	และ	สื่อ	ออ	ปติ	กส์	ที่	มีชื่อ	เรื่อง	และ	ผู้	ผลิต	เดียวกัน	
	กับ	ที่	สูญหาย	มา	ชดใช้	หาก	ไม่	สามารถ	จัดหา	ที่	มีชื่อ	เรื่อง	และ	ผู้	ผลิต	เดียวกัน	ได้	 ผู้	ยืม	จะ	ต้อง	ชดใช้	ค่า	เสีย	หาย		
เป็น	เงิน	2	เท่า	ของ	ราคา	ท่ี	สูญหาย		พร้อม	ท้ัง	ชำาระ	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	ดำาเนิน	การ	จัด	เตรียม	วัสดุ	สารสนเทศ	ตาม	กระบวนการ	
	งาน	เทคนิค	ห้อง	สมุด	อีก	หน่วย	ละ	50	บาท

2.		กรณี	ที่	เป็น	สื่อ	ฉบับ	สำาเนา	 ผู้	ยืม	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ใช้	จ่าย	 ซึ่ง	ได้	รวม	ค่า	วัสดุ	 ค่า	สำาเนา	 ค่า	แถบ	สัญญาณ	
	แม่	เหล็ก	และ	ค่า	ดำาเนิน	การ	ห้อง	สมุด	ตาม	รายการ	ประเภท	วัสด	ุดังนี้

	 	

รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท:1ตลับ/แผ่น)

วีดิทัศน์ 200

วีซีดี/ซีดี/ดีวีดี 150

เทปเสียง 100

3.	กรณี	ที่	สื่อ	แม่	เหล็ก	และ	สื่อ	ออ	ปติ	กส์	รายการ	นั้น	มี	หนังสือ	ประกอบ	 ผู้	ยืม	ต้อง	ชดใช้	สำาหรับ	ตัว	สื่อ	
	แม	่เหล็ก	หรือ	สื่อ	ออ	ปต	ิกส	์ที่	เป็น	สื่อ	ต้นฉบับ	หรือ	สำาเนา	ตาม	แต่	กรณี	 ส่วน	หนังสือ	ประกอบ	 ผู้	ยืม	ต้อง	จัดหา	หนังสือ	
	รายการ	นั้น	ทดแทน	หรือ	ชดใช	้เป็น	จำานวน	เงิน	2	เท่า	ของ	ราคา	หนังสือ	พร้อม	ทั้ง	ชำาระ	ค่า	ใช	้จ่าย	ใน	การ	ดำาเนิน	การ	
จัด	เตรียม	วั	สดุสารสนเทศ	ตาม	กระบวนการ	งาน	เทคนิค	ห้อง	สมุด	อีก	หน่วย	ละ	50	บาท

ข้อ	7			 ใน	กรณ	ีที	่ม	ีปญัหา	ใน	การ	ประเมนิ	ราคา	วสัด	ุสารสนเทศ	ที	่ชำารดุ	เสยี	หาย	หรอื	สญูหาย	ให	้ผู	้อำานวย	การ	
	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	หรือ	ผู้	อำานวย	การ	ศูนย์	วิทย	พัฒนา	 แล้ว	แต่	กรณี	 เป็น	ผู้	ประเมิน	ราคา	หรือ	กำาหนด		
ค่า	เสีย	หาย	ตาม	ควร	แก่	กรณี

ทั้งนี้	ตั้งแต่	บัดนี้	เป็นต้น	ไป

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2548


(ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

(ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องกำาหนดค่าปรับและค่าเสียหายเนื่องในการใช้บริการ

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

เพื่อ	อนุวัต	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 การ	ให้	บริการ	ศูนย์	บริการ		
การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	พ.ศ.	2530	ข้อ	12	อาศัย	อำานาจ	ตาม	ความ	ใน	ข้อ	4	แห่ง	ระเบียบมหาวิทยาลัย	
	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 ว่า	ด้วย	 เงิน	ราย	ได้	และ	ทรัพย์สิน	 พ.ศ.	2523	 อธิการบดี	จึง	กำาหนด	ค่า	ปรับ	และ	ค่า	เสีย	หาย		
เนื่อง	ใน	การ	ใช้	บริการ	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	ไว	้ดังนี้

ข้อ	1			การ	ยืม	สื่อ	การ	ศึกษา	 ถ้า	ผู้	ยืม	ไม่	ส่ง	คืน	สื่อ	การ	ศึกษา	ภายใน	กำาหนด	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ปรับ	ให้	แก่			
มุม	มสธ.	ดังนี้

1.1	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	เล่ม	หรือ	ฉบับ	ละ	1	บาท	ต่อ	วัน
1.2	สื่อ	โสต	ทัศน์	หน่วย	หรือ	ชิ้น	ละ	3	บาท	ต่อ	วัน
ข้อ	2			การ	นับ	จำานวน	วัน	เพื่อ	คำานวณ	ค่า	ปรับ	 ให้	เริ่ม	นับ	ตั้งแต่	วัน	ถัด	จาก	วัน	ครบ	กำาหนด	ส่ง	 ถ้า	วัน	ครบ		

กำาหนด	ส่ง	ตรง	กับ	วัน	หยุด	ทำาการ	ของ	 มุม	 มสธ.	 ให้	เริ่ม	นับ	ตั้งแต่	วัน	ที่	เริ่ม	เปิด	ทำาการ	วัน	แรก	 และ	ให้	นับ	ต่อ	ไป	
โดย	ไม่	เว้น	วัน	หยุด	ทำาการ	จนถึง	วัน	ที่	ผู	้ยืม	นำา	สื่อ	การ	ศึกษา	มา	ส่ง	คืน

ข้อ	3			 เงิน	ค่า	ปรับ	ที่	ได้	รับ	ตาม	ข้อ	1	 ให้	 มุม	 มสธ.	 ออก	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	 และ	นำา	สมทบ	เป็น	เงิน	บำารุง		
มุม	มสธ.	นั้น	และ	รายงาน	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	ทราบ	เป็น	ประจำา	ทุก	เดือน

ข้อ	4			ถ้า	สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	ยืม	ชำารุด	เสีย	หาย	ใน	ภาย	หลัง	และ	อยู่	ใน	วิสัย	ซ่อมแซม	ได้	 ผู้	ยืม	ต้อง	ชดใช้	
	ค่า	เสีย	หาย	เพื่อ	การ	ซ่อมแซม	ตาม	จำานวน	เงิน	ที	่มุม	มสธ.	ได	้จ่าย	ไป	เพื่อ	การ	นั้น

ข้อ	5			ถ้า	สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	ยืม	สูญหาย	หรือ	เสีย	หาย	จน	ไม่	อาจ	ซ่อมแซม	ได้	 ผู้	ยืม	ต้อง	จัดหา	สื่อ	การ	ศึกษา	
เรือ่ง		และ	ผู	้แตง่	เดยีวกนั	กบั	สือ่	การ	ศกึษา	ที	่สญูหาย	หรอื	เสยี	หาย	มา	ชดใช	้	พรอ้ม	ทัง้	ชำาระ	คา่	ใช	้จา่ย	ใน	การ	ดำาเนนิ	งาน	
	ด้าน	เทคนิค	ห้อง	สมุด	อีก	หน่วย	ละ	30	บาท

หาก	ไม่	สามารถ	จัดหา	สื่อ	การ	ศึกษา	มา	ทดแทน	ได้	 ผู้	ยืม	ต้อง	ชดใช้	ค่า	เสีย	หาย	ให้	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เป็น	เงิน	จำานวน	2	เท่า	ของ	ราคา	สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	สูญหาย	หรือ	เสีย	หาย

ใน	กรณ	ีที่	ไม่	ทราบ	ราคา	ของ	สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	สูญหาย	ให้	ผู	้อำานวย	การ	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	 หรือ	หัวหน้า	
ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	เป็น	ผู้	ประเมิน	ราคา	สื่อ	การ	ศึกษา	นั้น	แล้ว	แต่	กรณี

ข้อ	6		 เงิน	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	ดำาเนิน	งาน	ด้าน	เทคนิค	ห้อง	สมุด	หน่วย	ละ	ไม่	เกิน	30	 บาท	 ที่	ได้	รับ		
ตามข้อ	5	หาก	มุม	มสธ.	ดำาเนิน	งาน	ด้าน	เทคนิค	ห้อง	สมุด	กับ	สื่อ	การ	ศึกษา	ที่	สูญหาย	หรือ	เสีย	หาย	ให	้มุม	มสธ.	
ออก	ใบ	สำาคัญ	รับ	เงิน	 และ	นำา	สมทบ	เป็น	เงิน	บำารุง	 มุม	 มสธ.	 นั้น	 และ	รายงาน	สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	ทราบ	
	เป็น	ประจำา	ทุก	เดือน

ทั้งนี้	ตั้งแต่	วัน	ที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2530

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที่	9	เมษายน	พ.ศ.	2530

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(นายวิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการจัดตั้งชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพือ่	ใหก้าร	จดั	ตัง้	และ	การ	ดำาเนนิ	งาน	ของ	ชมรม	นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ใน	จงัหวดั	ตา่งๆ	
เป็น	ไป	ด้วย	ความ	เรียบร้อย	และ	มี	เอกภาพ	 สามารถ	อำานวย	ประโยชน์	ทั้ง	ทาง	ด้าน	ส่ง	เสริม	การ	ศึกษา	ทาง	วิชาการ	
วชิาชพี	ตลอด	จน	ดา้น	การ	สรา้ง	ความ	สมัพนัธ	์ความ	รว่ม	มอื	อนั	ด	ีระหวา่ง	นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	
มหาวิทยาลัย	เห็น	ควร	ให้	มี	การ	ปรับปรุง	แนวทาง	การ	จัด	ตั้ง	และ	การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	
สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ให	้เหมาะ	สม	ยิง่	ขึน้	จงึ	ให	้ยกเลกิ	ประกาศ	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	เรือ่ง	การ	จดั	ตัง้	ชมรม	
นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ลง	วัน	ที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2524	และ	กำาหนด	แนวทาง	การ	จัด	ตั้ง	และ	
การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ขึ้น	ใหม่	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ข้อ	1		ใน	ประกาศ	นี้
“	มหา	วิ	ทยา	ลัย	”	หมายความ	ว่า	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
“	ชม	รม”	หมายความ	ว่า	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
ข้อ	2			การ	จัด	ตั้ง	ชมรม	นักศึกษา	เป็นการ	จัด	ตั้ง	องค์กร	ที่	มุ่ง	ดำาเนิน	กิจกรรม	เพื่อ	ส่ง	เสริม	การ	ศึกษา	

สนบัสนนุ	กจิการ	ของ	มหาวทิยาลยั	ไมม่	ีวตัถปุระสงค์	ใน	ทางการ	เมอืง	และ	ตอ้ง	ไม	่ขดั	ตอ่	กฎหมาย	ของ	บา้น	เมอืง	และ	
ศีล	ธรรม	อัน	ดี	ของ	ประชาชน	โดย	ต้อง	อยู่	ใน	ขอบเขต	ของ	วัตถุประสงค์	เพื่อ

2.1		เผย	แพร่	ประชาสัมพันธ	์ข้อมูล	ข่าวสาร	กิจกรรม	และ	เกียรติคุณ	ของ	มหาวิทยาลัย	แก่	นักศึกษา
2.2		เปน็	ศนูยก์ลาง	ใน	การ	พบปะ	แลก	เปลีย่น	ความ	รู	้ความ	คดิ	เหน็	ดา้น	วชิาการ	และ	วชิาชพี	ระหวา่ง	นกัศกึษา	

กับ	นักศึกษา	หรือ	นักศึกษา	กับ	คณาจารย์	ของ	มหาวิทยาลัย
2.3		ส่ง	เสริม	ความ	สัมพันธ	์อัน	ดี	ระหว่าง	มหาวิทยาลัย	กับ	นักศึกษา	และ	ระหว่าง	นักศึกษา	กับ	นักศึกษา
2.4		ให	้บริการ	ให้	ความ	ร่วม	มือ	ด้าน	วิชาการ	วิชาชีพ	ที	่เป็น	ประโยชน์	แก่	นักศึกษา	และ	ชุมชน
ข้อ	3		การ	ตั้ง	ชื่อ	ชมรม	ให้	ใช้	ชื่อ	ว่า	 “	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	รา	ช”	 แล้ว	ต่อ	ท้าย		

ด้วยชื่อ	จังหวัด	ที่	ชมรม	นักศึกษา	ตั้ง	อยู่	 และ	ใน	แต่ละ	จังหวัด	ให้	มี	การ	จัด	ตั้ง	ชมรม	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย-	
	ธร	รมาธิ	ราช	ได	้เพียง	ชมรม	เดียว

ข้อ	4		สมาชิก	ของ	ชมรม	จะ	ต้อง	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		
การ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ของ	ชมรม	จะ	ต้อง	เป็น	ไป	ด้วย	ความ	สมัคร	ใจ	เมื่อ	สมาชิก	คน	ใด	พ้น	จาก	สภาพ	การ	เป็น	
นักศึกษา	หรือ	ลา	ออก	จาก	การ	เป็น	สมาชิก	ของ	ชมรม	ให้	ถือว่า	บุคคล	นั้น	พ้น	จาก	การ	เป็น	สมาชิก	และ/หรือ	กรรมการ		
ของ	ชมรม

ข้อ	5		การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	ชมรม	ให้	ดำาเนิน	การ	ใน	รูป	ของ	คณะ	กรรมการ	ชมรม	 โดย	สมาชิก	ชมรม		
อาจ	เลอืก	สมาชกิ	ชมรม	กลุม่	หนึง่	ขึน้	มา	เปน็	คณะ	กรรมการ	บรหิาร	ชมรม	อนั	อาจ	ประกอบ	ดว้ย	ประธาน	รอง	ประธาน	
เลขานุการ	นาย	ทะเบียน	 เหรัญญิก	และ	กรรม	กา	รอื่นๆ	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	ส่วน	วิธี	การ	เลือก	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	
ชมรม	ให	้เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	แต่ละ	ชมรม

ระเบียบ	การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	แต่ละ	ชมรม	จะ	ต้อง	มี	เนื้อหา	ครอบคลุม	ถึง	วัตถุประสงค์	 การ	จัด	ตั้ง	ชมรม		
สถาน	ที	่ตัง้	ของ	ชมรม	สมาชกิ	ภาพ	ของ	สมาชกิ	ชมรม	วาระ	การ	ดำารง	ตำาแหนง่	ของ	ผู	้บรหิาร	ชมรม	วธิ	ีการ	ดำาเนนิ	งาน	
การ	เงิน	 การ	ประชุม	สมาชิก	 และ	เรื่อ	งอื่นๆ	 ที่	จำาเป็น	 โดย	คณะ	กรรมการ	ชมรม	จะ	ต้อง	แจ้ง	ระเบียบ	การ	ดัง	กล่าว		
ที	่มี	การ	จัด	ทำา	ขึ้น	หรือ	ที	่มี	การ	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	ทุก	ครั้ง	ต่อม	หา	วิทยาลัย
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ข้อ	6		การ	ดำาเนิน	กิจกรรม	ของ	ชมรม	จะ	ต้อง	เป็น	ไป	ตาม	วัตถุประสงค์	ใน	ข้อ	2	และ	ต้อง	ไม	่ขัด	ต่อ	กฎหมาย	
ของ	บ้าน	เมือง	และ	ศีล	ธรรม	อัน	ดี	ของ	ประชาชน	ทั้งนี้	อาจ	เป็น	กิจกรรม	ที่	จัด	ขึ้น	ระหว่าง	สมาชิก	ของ	ชมรม	กิจกรรม	
ระหว่าง	ชมรม	ของ	จังหวัด	อื่น	หรือ	อาจ	เป็น	กิจกรรม	ที่	ดำาเนิน	การ	ร่วม	กับ	ชุมชน

ข้อ	7		การ	บริหาร	จัดการ	เรื่อง	การ	เงิน	ของ	ชมรม	 ชมรม	อาจ	มี	ราย	ได้	จาก	ค่า	บำารุง	หรือ	เงิน	อุดหนุน		
ที	่เรยีก	เกบ็	จาก	สมาชกิ	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	หรอื	จาก	การ	จดั	กจิกรรม	หา	ราย	ได	้โดย	มหาวทิยาลยั	อาจ	ใหก้าร	สนบัสนนุ		
ด้าน	การ	เงิน	แก่	ชมรม	สำาหรับ	การ	จัด	กิจกรรม	ทาง	วิชาการ	ตาม	ที่	เห็น	สมควร	เป็น	คราวๆ	 ไป	 ทั้งนี้	 ชมรม	จะ	ต้อง	
	ไม่	ทำาการ	เรี่ย	ไร	เงิน	 สิ่งของ	หรือ	หา	ประโยชน์	อื่น	ใด	ใน	ทาง	ที่	ไม่	เหมาะ	สม	จาก	สมาชิก	และ	บุคคล	ภายนอก		
อย่าง	ไม	่สมควร	โดย	ไม	่ได	้รับ	อนุญาต	จาก	มหาวิทยาลัย

ข้อ	8		คณะ	กรรมการ	ชมรม	มีหน้า	ที่	รายงาน	ผล	การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	ชมรม	ให้	มหาวิทยาลัย	ทราบ	
	เป็น	ประจำา	ทุก	ภาค	การ	ศึกษา	ตาม	ระยะ	เวลา	และ	แบบ	ฟอร์ม	การ	รายงาน	ผล	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	9		การ	จัด	ตั้ง	ชมรม	กระทำา	ได้	โดย	ให้	กลุ่ม	นักศึกษา	ที่	ริเริ่ม	จัด	ตั้ง	ชมรม	ส่ง	วัตถุประสงค์	 ระเบียบ	การ	
ดำาเนิน	งาน	พร้อม	ทั้ง	ราย	ชื่อ	คณะ	กรรมการ	และ	สมาชิก	ของ	ชมรม	ให	้มหาวิทยาลัย	พิจารณา	และ	ออก	หนังสือ	รับรอง	
การ	จัด	ตั้ง	เสีย	ก่อน	จึง	จะ	ถือว่า	เป็น	ชมรม	ที่	ถูก	ต้อง	และ	สามารถ	ดำาเนิน	การ	ได้

ข้อ	10	การ	ขอ	ยุบ	เลิก	ชมรม	ให	้ประธาน	ชมรม	แจ้ง	เหตุผล	และ	วัน	ที่ทำาการ	ขอ	ยุบ	เลิก	ให	้มหาวิทยาลัย	
พิจารณา	โดย	ไม่	ชักช้า

กรณี	ปรากฏ	ข้อ	เท็จ	จริง	ว่า	คณะ	กรรมการ	ชมรม	ได้	ดำาเนิน	งาน	ผิด	พลาด	 เสีย	หาย	 หรือ	ก่อ	ให้	เกิด		
ความ	เสือ่ม	เสยี	ชือ่	เสยีง	อยา่ง	รา้ย	แรง	ตอ่	สมาชกิ	หรอื	ตอ่ม	หา	วทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	อาจ	แจง้	ให	้คณะ	กรรมการ	ชมรม	
แก้ไข	ปรับปรุง	ตาม	ที่	เห็น	สมควร	หรือ	อาจ	ประกาศ	ยุบ	 เลิก	 ชมรม	นั้น	เสีย	ก็ได	้ และ	หาก	มี	การ	จัด	ตั้ง	ชมรม	ขึ้น	ใหม่	
แทน	ชมรม	ที	่ยุบ	เลิก	ให	้ดำาเนิน	การ	ตาม	ข้อ	9

ข้อ	11	 มหาวิทยาลัย	จะ	แต่ง	ตั้ง	อาจารย์	ประจำา	ชมรม	 เพื่อ	ทำา	หน้าที่	ให้	คำา	ปรึกษา	แนะนำา	การ	ดำาเนิน	
กิจกรรม	ของ	ชมรม

ข้อ	12	 มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ให้	มี	การ	สัมมนา	ผู้	บริหาร	ชมรม	ปี	ละ	1	 ครั้ง	 ก่อน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	แรก		
เพือ่	รบั	ทราบ	นโยบาย	และ	แนวทาง	การ	บรหิาร	ชมรม	เพือ่	ให	้ชมรม	บรหิาร	งาน	ได้	อยา่ง	ม	ีประสทิธภิาพ	โดย	ให้	แตล่ะ	
ชมรม	ส่ง	ผู	้เข้า	ร่วม	สัมมนา	ตาม	ที	่มหาวิทยาลัย	กำาหนด

ข้อ	13	 การ	ดำาเนิน	งาน	ของ	ชมรม	อยู่	ภาย	ใต้	การ	กำากับ	ดูแล	ของ	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษา	 มหาวิทยาลัย	
สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่29	เมษายน	พ.ศ.	2540

	 		 	 	
(ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

(ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการใช้ที่ทำาการของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษา

โดยที่	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เป็น	มหาวิทยาลัย	เปิด	ที่	ใช้	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	และ		
พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 พ.ศ.	2521	 กำาหนด	ให้	จัดการ	สอน	โดย	อาศัย	สื่อ	ต่างๆ		
โดย	ไมม่	ีชัน้	เรยีน	เปน็	ของ	ตนเอง	เพือ่	อน	ุวตั	ิการ	ให	้เปน็	ไป	ตาม	กฎหมาย	และ	เจตนารมณ	์ของ	ระบบ	การ	ศกึษา	ดงั	กลา่ว	
มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	จึง	กำาหนด	แนว	ปฏิบัติ	เกี่ยว	กับ	การ	จัด	กิจกรรม	นักศึกษา	ไว้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1.		กิจกรรม	นักศึกษา	ที่	ชมรม	นักศึกษา	หรือ	กลุ่ม	นักศึกษา	จัด	ขึ้น	 ให้	จัด	ใน	ท้อง	ถิ่น	อัน	เป็น	ภูมิลำาเนา	ของ	
นักศึกษา	ทั้งนี	้เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ใน	ท้อง	ถิ่น	ได	้มี	ส่วน	ร่วม	อย่าง	กว้าง	ขวาง	ทั่ว	ถึง	และ	ประหยัด	ค่า	ใช้	จ่าย

2.		การ	ขอ	ใช้	ที่ทำาการ	ของ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เพื่อ	จัด	กิจกรรม	นักศึกษา	 จะ	กระทำา	ได้	ใน		
2	กรณ	ีคือ

2.1		มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	เป็น	ผู	้จัด	กิจกรรม	และ	กำาหนด	ให	้นัก	ศึกษา	เข้า	ร่วม	กิจ	กร	รม	นั้นๆ
2.2		นักศึกษา	จัด	กิจกรรม	เยี่ยม	ชม	กิจการ	ของ	มหาวิทยาลัย	หรือ	การ	พบปะ	กับ	คณาจารย์	และ	เจ้า	หน้าที่	

ของ	มหาวิทยาลัย	ใน	โอกาส	อัน	ควร	และ	มหาวิทยาลัย	พร้อม	ที่	จะ	อำานวย	ความ	สะดวก	และ	ให้การ	ต้อนรับ
	 		 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่2	มกราคม	พ.ศ.	2529

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการพิมพ์จำาหน่ายเอกสารและวัสดุการศึกษาของเอกชน

ดว้ย	ได	้ม	ีกลุม่	บคุคล	และ	หนว่ย	งาน	หลาย	หนว่ย	ได	้โฆษณา	เชญิ	ชวน	นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	
ให	้ซือ้	เอกสาร	และ	วสัด	ุการ	ศกึษา	ใน	รปู	แบบ	ตา่งๆ	นอก	เหนอื	จาก	ที	่มหาวทิยาลยั	ได	้จดั	บรกิาร	แก	่นกัศกึษา	การก	ระ	ทำา	
ดงั	กลา่ว	ม	ีลกัษณะ	เปน็การ	คา้	ที	่มหาวทิยาลยั	ไม	่สนบัสนนุ	เนือ่งจาก	ประโยชน	์ที	่จะ	ได	้รบั	จะ	ไม	่คุม้	คา่	กบั	เงนิ	ที	่ตอ้ง	เสยี	ไป	
โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	ระบบ	การ	เรียน	การ	สอน	ทาง	ไกล	ที่	มหาวิทยาลัย	จัด	อยู่	นี้		 ได้	จัด	เอกสาร	และ	วัสดุ	การ	ศึกษา		
ให	้แกน่กัศกึษา	ทกุ	คน	อยา่ง	สมบรูณ	์เพยีง	พอที	่นกัศกึษา	จะ	ใช	้ศกึษา	คน้ควา้	และ	เตรยีม	ตวั	สอบ	ได	้อยา่ง	เตม็	ที	่อยู	่แลว้

จึง	เรียน	เตือน	นักศึกษา	ให้	ระมัดระวัง	ใน	เรื่อง	นี้	 และ	หาก	มี	บุคคล	หรือ	หน่วย	งาน	ใด	อ้าง	ชื่อ	มหาวิทยาลัย	
สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	 เพื่อ	ประโยชน์	ทางการ	ค้า	ดัง	กล่าว	ได้	โปรด	แจ้ง	ให้	มหาวิทยาลัย	ทราบ	เพื่อ	จะ	ได้	ดำาเนิน	การ		
ตาม	กฎหมาย	ต่อ	ไป

จึง	ประกาศ	มา	เพื่อทราบ	โดย	ทั่ว	กัน

	 		 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วัน	ที	่6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2524

(ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

(ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

เพือ่เปน็การเปดิโอกาสทางการศกึษาแกป่ระชาชน	โดยไมจ่ำากดัอาย	ุเพศ	และวฒุกิารศกึษา	ไดม้โีอกาส	
ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดการศึกษาโครงการ	
สัมฤทธิบัตรขึ้น	อาศัยอำานาจตามความในข้อ	6	และข้อ	9	แห่งข้อบังคับ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	
โครงการสัมฤทธิบัตร	 พ.ศ.	2546	 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน		
ในการประชุมครั้งที่	4/2556	เมื่อวันที	่20	มีนาคม	2556	จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ	1		ใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	เรือ่ง	การรบัสมคัรผูเ้รยีนโครงการสมัฤทธบิตัร	
ฉบับลงวันที	่18	เมษายน	พ.ศ.	2549

บรรดา	ประกาศ	มติ	หรือคำาสั่งอื่นใด	ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้	
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ	2		การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร	จะเปิดสอนเป็น	2	แบบ	คือ
(1)		แบบชุดวิชา	 โดย	1	 ชุดวิชา	 มีค่าไม่น้อยกว่า	6	 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	

โดยทั่วไป
(2)		แบบรายวิชา	 โดย	1	รายวิชา	มีค่าไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

โดยทั่วไป
ข้อ	3	การลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละไม่เกิน	3	 ชุดวิชาหรือ

รายวิชารวมกัน
ข้อ	4		ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องชำาระค่าลงทะเบียนเรียน	ดังนี้
(1)		ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ	1,100	บาท	โดยรวมค่าเอกสารการสอน	และแบบฝึกปฏิบัติประจำา

ชุดวิชาแล้ว	ในกรณีที่ชุดวิชามีสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นให้ชำาระตามอัตราค่าวัสดุการศึกษาประจำาชุดวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(2)		ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ	1,000	-	1,200	บาท
ข้อ	5		ระยะเวลาในการลงทะเบยีนเรยีนใหเ้ปน็ไปตามกำาหนดการของการศกึษาขัน้ปรญิญาตรโีดยอนโุลม
ข้อ	6		การสมัครเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร	สามารถลงทะเบียนโดยวิธีดังต่อไปนี้
(1)		การสมัครทางไปรษณีย์	 โดยชำาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่น	

นอกจากเอกสารการสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา	 (ถ้ามี)	 ตามข้อ	 4	 ด้วยบริการ	PAY	AT	POST		
ณ	 ที่ทำาการไปรษณีย์ของรัฐทั่วประเทศ	 หรือ	 ณ	 จุดรับเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส	 ส่งถึงสำานักทะเบียน	
และวัดผล	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(2)		การสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษา
อื่นนอกจากเอกสารการสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา	(ถ้ามี)	 ตามข้อ	4	 ณ	 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

(3)		การสมคัรเรยีนในชดุวชิาหรอืรายวชิาเดมิทีส่อบไมผ่า่นหรอืไมไ่ดเ้ขา้สอบภายใตโ้ครงการสมัฤทธบิตัร
ให้ชำาระค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ	400	บาท	รายวิชาละ	500	บาท
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ข้อ	7		มหาวทิยาลยัจะจดัใหม้กีารสอบ	และผูส้มคัรตอ้งเขา้สอบตามวนั	เวลา	และสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยั
กำาหนด

สำาหรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา	 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	การประเมินผลการศึกษา

ข้อ	8		ผู้สอบไล่ได้ในชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น

	 		 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556

(ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ราย	ชื่อ 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา

ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ภาค	(7	แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาภาค สถานที่ตั้ง

1.	กลาง

2.	 เหนือ

3.	ตะวัน	ออก
4.	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ

5.	 ใต้

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์
จังหวัด	นครปฐม
มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย	นเรศวร	จังหวัด	พิษณุโลก
มหาวิทยาลัย	บูรพา	จังหวัด	ชลบุรี
มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น	จังหวัด	ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย	มหาสารคาม	จังหวัด	มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร์	วิทยาเขต	ปัตตานี	จังหวัด	ปัตตานี

ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	(83	แห่ง)

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

โรงเรียน	อำามาตย์	พา	นิ	ชน	ุกุล
โรงเรียน	ชิโนรส	วิทยาลัย
โรงเรียน	ปทุม	คงคา
โรงเรียน	วัด	สุทธิวราราม
โรงเรียน	สามเสน	วิทยาลัย
โรงเรียน	สาร	วิทยา
โรงเรียน	สุรศักดิ	์มนตรี
โรงเรียน	เศรษฐ	บุตร	บำาเพ็ญ
โรงเรียน	กาญจนา	นุ	เคราะห์
โรงเรียน	กาฬสินธุ์	พิทยา	สรรพ์
โรงเรียน	กำาแพงเพชร	พิทยาคม
โรงเรียน	ขอนแก่น	วิ	ทยา	ยน
โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ
โรงเรียน	เบญจม	รา	ชรังสฤษฎิ์
โรงเรียน	ชล	กันยา	นุ	กูล
โรงเรียน	ชัยนาท	พิทยาคม
โรงเรียน	ชัยภูมิ	ภักดี	ชุมพล
โรงเรียน	ศร	ียา	ภัย
โรงเรียน	สามัคค	ีวิทยาคม
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

14.	เชียงใหม่
15.	ตรัง
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

โรงเรียน	ยุพราช	วิทยาลัย
โรงเรียน	วิเชียร	มาตุ
โรง	เรียน	ตรา	ษ	ตระการ	คุณ
โรงเรียน	ตาก	พิทยาคม
โรงเรียน	นครนายก	วิทยาคม
มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์
โรงเรียน	ปิยะ	มหา	ราชา	ลัย
โรงเรียน	ราชส	ีมา	วิทยาลัย
โรงเรียน	กัลยาณ	ีศรี	ธรรม	ราช
โรงเรียน	สตรี	นครสวรรค์
โรงเรียน	วัด	เข	มา	ภิร	ตา	ราม
โรงเรียน	นราธิวาส
โรงเรียน	ศรีสวัสดิ	์วิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียน	บุรีรัมย	์พิทยาคม
โรงเรียน	ปทุม	วิไล
โรงเรียน	ประจวบ	วิทยาลัย
โรง	เรียน	ปรา	จิณ	ราษฎร	อำารุง
มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร	์วิทยาเขต	ปัตตานี
โรงเรียน	อยุธยา	วิทยาลัย
โรงเรียน	พะเยา	พิทยาคม
โรงเรียน	ดีบุก	พังงา	วิ	ทยา	ยน
โรงเรียน	พัทลุง
โรงเรียน	เฉลิม	ขวัญ	สตรี
โรงเรียน	พิจิตร	พิทยาคม
โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ
โรงเรียน	เพชร	พิทยาคม
โรง	เรียน	พิริย	า	ลัย
โรงเรียน	ภูเก็ต	วิทยาลัย
โรงเรียน	สาร	คาม	พิทยาคม
โรงเรียน	มุกดาหาร
โรงเรียน	ห้อง	สอน	ศึกษา
โรงเรียน	คณะ	ราษฎร	บำารุง
โรงเรียน	ยโสธร	พิทยาคม
โรงเรียน	พิชัย	รัต	นา	คาร
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

49.	ระยอง
50.	ร้อยเอ็ด
51.	ราชบุรี
52.	ลพบุรี
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

โรงเรียน	ระยอง	วิทยาคม
โรงเรียน	สตร	ีศึกษา
โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ
โรงเรียน	พิบูล	วิทยาลัย
โรงเรียน	บุญ	วาทย์	วิทยาลัย
โรงเรียน	จักร	คำา	คณา	ทร
โรงเรียน	เลย	พิทยาคม
โรงเรียน	ศรีสะเกษ	วิทยาลัย
โรงเรียน	สกล	ราช	วิทยา	นุ	กูล
โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ
โรงเรียน	สระบุรี	วิทยาคม
โรงเรียน	สระแก้ว
โรงเรียน	สมุทรปราการ
โรงเรียน	ศรัทธา	สมุทร
โรงเรียน	สมุทรสาคร	วิทยาลัย
โรงเรียน	สตูล	วิทยา
โรงเรียน	สิงห์บุรี
โรงเรียน	สงวน	หญิง
โรงเรียน	สุราษฎร์ธานี
โรงเรียน	สุร	วิทยาคาร
โรงเรียน	สุโขทัย	วิทยาคม
โรงเรียน	ปทุม	เทพ	วิทยาคาร
โรงเรียน	หนองบัว	พิทยาคาร
โรงเรียน	อ่างทอง	ปัทม	โรจน	์วิทยาคม
โรงเรียน	อำานาจเจริญ
โรงเรียน	อุดร	พิทยา	นุ	กูล
โรงเรียน	อุตรดิตถ์
โรงเรียน	อุทัย	วิทยาคม
โรงเรียน	นารี	น	ุกูล
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ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	สาขา	วิชา	มนุษย	นิเวศ	ศาสตร์	(1	แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กอง	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	กรม	วิทยาศาสตร์	บริการ
กระทรวง	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	สาขา	วิชา	เกษตรศาสตร์	และ	สหกรณ	์(7	แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

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

สถาบันวิจัย	ข้าว	กรม	วิชาการ	เกษตร
สำานักงาน	เกษตร	ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	ตำาบล	ท่าพระ
สำานักงาน	เกษตร	ภาค	กลาง
สำานักงาน	เกษตร	ภาค	เหนือ
สถานี	ทดลอง	พืช	ไร	่ตำาบล	ห้วย	โป่ง
สถาบันวิจัย	การ	ยาง	ตำาบล	คอ	หงษ์
สถานี	ทดลอง	ข้าว	ตำาบล	รั้ว	ใหญ่

ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	สุขภาพ	(21	แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1.	กรุงเทพมหานคร

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

7.		นนทบุรี

8.	บุรีรัมย์

ศูนย์	สุขภาพ	แพทย์	แผน	ไทย	ประยุกต์	แก้ว	เจ้า	จอม
มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	สวนสุนันทา
โรง	เรียน	พิศิ	ษฐ	เวชกรรม	แผน	ไทย
โรง	พยาบาล	พล
โรง	พยาบาล	พนัสนิคม
โรง	พยาบาล	บรรเทา	ทุกข์	โบราณ	ภาค	เหนือ	การ	แพทย์	แผน	ไทย
สห	คลินิก	การ	แพทย์	แผน	ไทย
โรง	พยาบาล	หัวไทร
โรง	พยาบาล	ทุ่งสง
สถาบัน	การ	แพทย์	แผน	ไทย
คลินิก	สุวรรณ	แพทย์	แผน	ไทย	ประยุกต์
โรง	พยาบาล	ประโคน	ชัย
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

	9.		ปทุมธานี

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

สถาน	พยาบาล	การ	แพทย์	แผน	ไทย	ประยุกต์
มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล
โรง	พยาบาล	บางกระทุ่ม
โรง	พยาบาล	วัง	จันทร์
ศูนย์	ศึกษา	และ	ส่ง	เสริมสุข	ภาพ	แพทย์	แผน	ไทย	วัด	ชีป่า	สิ	ตา	ราม
สมาคม	เภสัช	และ	อายุรเวช	แผน	โบราณ
โรง	พยาบาล	วังน้ำาเย็น
โรง	พยาบาล	อู่ทอง
โรง	พยาบาล	กาบเชิง
โรงเรียน	ส่ง	เสริม	ภูมิปัญญา	ไทย	อุดรธานี
โรง	พยาบาล	พนา

ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ	มุม	มสธ.	(80	แห่ง)

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
16.	ตราด

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กระบี่
ห้อง	สมุด	ประชาชน	บางเขน
ห้อง	สมุด	ประชาชนวัดราชโอรสาราม
ห้อง	สมุด	ประชาชน	ภาษีเจริญ
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กาญจนบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กาฬสินธุ์
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กำาแพงเพชร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	เฉลิมพระเกียรต	ิสมเด็จ	พระ	เทพ	รัตน	ราช	ส	ุดาฯ
สยาม	บรม	ราช	กุมาร	ีจังหวัด	ขอนแก่น
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	จันทบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ฉะเชิงเทรา
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชลบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชัยนาท
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชัยภูมิ
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชุมพร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เชียงราย
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เชียงใหม่
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ตรัง
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ตราด
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

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

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ตาก
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครนายก
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครปฐม
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครพนม
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครราชสีมา
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครสวรรค	์(ตึกปรีดา)
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นนทบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นราธิวาส
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	น่าน
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดบึงกาฬ	
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	บุรีรัมย์
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ปทุมธานี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ปราจีนบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	“	เฉลิม	ราช	กุ	มา	รี”	จังหวัด	ปัตตานี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พะเยา
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พังงา
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พัทลุง
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พิษณุโลก
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พิจิตร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เพชรบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เพชรบูรณ์
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	แพร่
ห้อง	สมุด	ประชาชน	เทศบาล	เมือง	ภูเก็ต
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	มหาสารคาม
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	มุกดาหาร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ยะลา
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ยโสธร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ระนอง
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ระยอง
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ราชบุรี
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

52.	ลพบุรี
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.		อุดรธานี
74.		อุตรดิตถ์
75.		อุทัยธานี
76.		อุบลราชธานี
77.		อำานาจเจริญ

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ลพบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ลำาปาง
ห้อง	สมุด	ประชาชน	“	เฉลิม	ราช	กุ	มา	รี”	จังหวัด	ลำาพูน
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เลย
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ศรีสะเกษ
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สกลนคร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สงขลา
หอ	สมุด	ติณ	สู	ลา	นนท์	(ภายใน	โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ)
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สระบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	“	เฉลิม	ราช	กุ	มา	รี”	จังหวัด	สระแก้ว
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สมุทรปราการ
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สมุทรสงคราม
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สมุทรสาคร
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สตูล
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สิงห์บุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุพรรณบุรี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุรินทร์
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุโขทัย
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	หนองคาย
ห้อง	สมุด	ประชาชน	“	เฉลิม	ราช	กุ	มา	รี”	จังหวัด	หนองบัวลำาภู
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อ่างทอง
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุดรธานี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุตรดิตถ์
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุทัยธานี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุบลราชธานี
ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อำานาจเจริญ

นอกจาก	มหาวทิยาลยั	จะ	ได	้จดั	บรกิาร	หอ้ง	สมดุ	และ	สือ่	การ	ศกึษา	ไว้	ให	้บรกิาร	นกัศกึษา	และ	ประชาชน	
	ผู	้สนใจ	ใน	ศนูย	์บรกิาร	การ	ศกึษา	เฉพาะ	กจิ		มมุ	มสธ.	ดงั	กลา่ว	แลว้	มหาวทิยาลยั	ยงั	ได	้จดั	บรกิาร	หอ้ง	สมดุ	และ		
สื่อ	การ	ศึกษา	เป็น	กรณี	พิเศษ	ไว้	ที่	เรือน	จำา	กลาง	บาง	ขวาง	 เรือน	จำา	กลาง	คลอง	เปรม	 ทัณฑสถาน	หญิง	กลาง	
ทณัฑสถาน	วยั	หนุม่	กลาง	ธญับรุ	ีเรอืน	จำา	กลาง	นครศรธีรรมราช	เรอืน	จำา	กลาง	เชยีงใหม	่เรอืน	จำา	กลาง	เชยีงราย	
เรอืน	จำา	กลาง	พษิณโุลก	เรอืน	จำา	กลาง	สมทุรปราการ	เรอืน	จำา	กลาง	คลอง	ไผ	่เรอืน	จำา	กลาง	ลำาปาง	ทณัฑสถาน	
บำาบัด	พิเศษ	กลาง	 เรือนจำากลางนครสวรรค์	 และเรือนจำากลางชลบุรี	 เพื่อ	ให้	บริการ	แก่	นักศึกษา	ที่	เป็น	
	ผู้	ต้อง	ขัง	ด้วย



บันทึก	





เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดใช้คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ เป็นแนวปฏิบัติจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา 

โดยใช้ร่วมกับระเบียบการสมัครฯ และคู่มือหลักสูตรการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ”

www.stou.ac.th
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