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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่5กันยายนพ.ศ.2521

เป็นปีที่33ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

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

หมวด1บททั่วไป

มาตรา5ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นสถาบัน
การศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำาการวิจัย ให้
บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำารุงวัฒนธรรม

ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา6การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอย่างอื่นที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับที่

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

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ฝ่ายสำานักงานเลขานุการกองและแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้

ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา10ภายใต้วัตถปุระสงค์ตามมาตรา5มหาวทิยาลยัจะรบัสถาบนัวชิาการชัน้สงูอ่ืนเขา้สมทบในมหาวทิยาลยั
กไ็ด้และมีอำานาจให้ปรญิญาประกาศนียบตัรชัน้สูงอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรชัน้ใดชัน้หนึง่แก่ผู้สำาเรจ็การศกึษาจากสถาบัน
วิชาการชั้นสูงนั้นๆได้

การรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

การควบคมุสถาบนัวชิาการชัน้สงูซึง่เขา้สมทบในมหาวทิยาลยัให้เปน็ไปตามขอ้บงัคบัที่สภามหาวทิยาลยักำาหนด
มาตรา11นอกจากเงินที่กำาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ดังนี้
(1)เงินผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่างๆของมหาวิทยาลัย
(2)ทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา12บรรดาทรพัยสิ์นของมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพือ่ประโยชน์และตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั

หมวด2การดำาเนินงาน

มาตรา13ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้ง ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน
ผู้อำานวยการองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนผู้วา่การการสือ่สารแหง่ประเทศไทยหรอืผู้แทนและอธกิารบดี
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง กรรมการสภาวิชาการซึ่งสภาวิชาการเลือกจำานวนหนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งมีจำานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเก้าคน

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี
มาตรา14นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำารงตำาแหน่งสองปีแต่จะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ และ

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งแทนแล้ว หรือในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น
อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีที่นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิพน้จากตำาแหนง่ตามวาระแต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้นายกสภา
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวฒุิซึง่พน้จากตำาแหนง่ปฏบิตัิหนา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะได้ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

มาตรา15สภามหาวทิยาลยัมีอำานาจหนา้ที่ควบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัและโดยเฉพาะมีอำานาจ
หน้าที่ดังนี้

(1)วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศกึษาการวจิยัการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคมและการทะนบุำารุง
วัฒนธรรมทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

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

รองผู้อำานวยการสำานักรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
(8)จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10)หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา16ให้มีสภาวชิาการประกอบดว้ยอธิการบดีเปน็ประธานสภาวชิาการประธานกรรมการประจำาสาขาวิชา

ผู้อำานวยการสถาบันผู้อำานวยการสำานักและศาสตราจารย์ประจำาเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งกับผู้แทนคณาจารย์ประจำาที่
คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ประจำาสาขาวิชาสาขาวิชาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี
มาตรา17ผู้แทนคณาจารย์ประจำาดำารงตำาแหน่งสองปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้
ในกรณีที่ผู้แทนคณาจารย์ประจำาพ้นจากตำาแหนง่กอ่นวาระและได้มีการเลอืกผู้ดำารงตำาแหนง่แทนแลว้ให้ผู้ได้รบั

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

ศาสตราจารย์
(7)จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาการวิจัยและการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น
(8)พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา19การประชมุของสภามหาวิทยาลยัการประชมุของสภาวชิาการการประชมุของคณะกรรมการประจำา

สาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอการแต่งตั้ง หรือการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด

มาตรา20ให้มีอธิการบดีคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
จะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย

อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำาแนะนำาของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งได้รับปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือสถานศึกษาชั้นสูง
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

อธิการบดีดำารงตำาแหน่งส่ีปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ การถอดถอนอธิการบดี
ก่อนครบวาระต้องนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงถอดถอน

รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี และให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีพ้นจากตำาแหน่งพร้อมกับอธิการบดี
มาตรา21ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดี

หลายคนให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปน็ผู้รกัษาการแทนถา้อธกิารบดีไม่ได้มอบหมายให้รองอธกิารบดีที่มีอาวโุส
เป็นผู้รักษาการแทน
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ในกรณีที่ไม่มีรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ตำาแหน่งอธิการบดีว่างลงให้
นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มาตรา22ในสาขาวชิาหนึง่ให้มีคณะกรรมการประจำาสาขาวชิาคณะหนึง่ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหน่ึง
และกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณาจารย์ประจำาในสาขาวิชานั้นเลือก

ให้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชาแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการประจำาสาขาวิชาดำารงตำาแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการประจำาสาขาวิชามีหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา23ในสถาบนัหรอืสำานกัหนึง่ให้มีผู้อำานวยการสถาบนัหรอืผู้อำานวยการสำานกัคนหนึง่เปน็ผู้บงัคบับญัชา

รับผดิชอบในกจิการของสถาบันหรอืสำานกัและจะมีรองผู้อำานวยการสถาบนัหรอืรองผู้อำานวยการสำานกัคนหนึง่หรอืหลายคน
ก็ได้เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักจะมอบหมาย

ผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
อื่นของมหาวิทยาลัยและให้ดำารงตำาแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

รองผู้อำานวยการสถาบนัหรอืรองผู้อำานวยการสำานกัตอ้งมีคณุสมบตัิเช่นเดยีวกบัผู้อำานวยการสถาบนัหรอืผู้อำานวยการ
สำานักและให้อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองผู้อำานวยการสถาบันหรือรองผู้อำานวยการสำานักต่อสภามหาวิทยาลัย

ให้รองผู้อำานวยการสถาบนัหรอืรองผู้อำานวยการสำานักพ้นจากตำาแหน่งพรอ้มกับผู้อำานวยการสถาบนัหรอืผู้อำานวยการสำานกั
มาตรา24หลกัเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกบัการเลอืกประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาและกรรมการประจำาสาขา

วิชาตลอดจนการดำาเนินงานของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาและการดำาเนินงานของสถาบันหรือสำานักให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภามหาวิทยากำาหนด

มาตรา25คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(1)ศาสตราจารย์ซึ่งอาจเป็นศาสตราจารย์ประจำาหรือศาสตราจารย์พิเศษ
(2)รองศาสตราจารย์
(3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4)อาจารย์ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ
มาตรา26คณุสมบตัิและวธิีการแตง่ตัง้ศาสตราจารย์ประจำารองศาสตราจารย์และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ให้เปน็ไป

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา27ศาสตราจารย์พิเศษนัน้จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแตง่ตัง้โดยคำาเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั

จากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัยแต่ต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ประจำา
มาตรา28ให้ศาสตราจารย์ประจำาซึ่งพ้นจากตำาแหน่งไปโดยไม่มีความผิดเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
มาตรา29อาจารย์ประจำาต้องมีคุณวุฒิได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นผู้มีความชำานาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
อาจารย์พเิศษนัน้อธกิารบดีจะแต่งตัง้ขึน้ประจำาปีการศกึษาโดยคำาเสนอแนะของประธานกรรมการประจำาสาขาวชิา

จากบุคคลที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหรือมีความชำานาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
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 หมวด3ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

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

พระราชกฤษฎีกา
มาตรา32สภามหาวทิยาลัยอาจออกขอ้บงัคบักำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศกึษาชัน้ปรญิญาได้รบัปรญิญาเกยีรตนิิยม

อันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา33สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบงัคบักำาหนดให้มีประกาศนยีบตัรชัน้สงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบตัร

ได้ดังนี้
(1)ประกาศนียบัตรชั้นสูงออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว
(2)อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ยังไม่ถึงขั้นปริญญาตรี
(3)ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา34มหาวิทยาลัยมีอำานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่

ปริญญานั้นๆ
มาตรา35มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้

ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตรก็ได้
การกำาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา
ครยุวทิยฐานะและเขม็วิทยฐานะจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงือ่นไขอย่างใดให้เปน็ไปตามขอ้บงัคบัทีส่ภามหาวทิยาลยั

กำาหนด
มาตรา36สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอ้บงัคับกำาหนดให้มีเครือ่งหมายนกัศกึษาและกำาหนดการใช้เครือ่งหมาย

ดังกล่าวได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   

หมวด4บทกำาหนดโทษ

มาตรา37ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะหรือเครื่องหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีสิทธิที่
จะใช้หรอืแสดงดว้ยประการใดๆว่าตนมีปรญิญาประกาศนยีบตัรชัน้สงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรของมหาวทิยาลยั
โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระทำาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล

มาตรา38 ในระหวา่งที่ยงัมิได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยปลัดทบวง
มหาวิทยาลยัหรอืผู้แทนผู้อำานวยการสำานกังบประมาณหรอืผู้แทนเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน ผู้อำานวยการองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนและผู้ว่าการ
การสือ่สารแหง่ประเทศไทยหรอืผู้แทนเปน็กรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้อำานวยการกองแผนงานสำานกังานปลดัทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบัน้ีคือเพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีประสงค์จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา
 ซึง่มีจำานวนเพ่ิมมากขึน้เหน็ควรสง่เสรมิให้มีการศกึษาระบบเปดิโดยอาศยัสือ่การสอนทางไปรษณยีว์ทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์
 เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและไม่จำาเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา
 ระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิทยฐานะ
 อันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกชั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพ
 ของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำาหรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายในการนี้เห็นสมควร
 จัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นจึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547

โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและได้มีการนำาวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจำาเป็นประกอบกับมีการปฏิรูปการศึกษา จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นและสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาศัยอำานาจ
ตามความในมาตรา6 มาตรา15(2) และ(3) และมาตรา32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ขอ้บงัคับนี้เรียกวา่“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547”
ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2548เป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิก
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ.2523
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่3)พ.ศ.2525
 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)พ.ศ.2526
 (5)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)พ.ศ.2527
 (6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)พ.ศ.2527
 (7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่7)พ.ศ.2527
 (8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่9)พ.ศ.2528
 (9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่10)พ.ศ.2528

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

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

ข้อบังคับนี้และในการนี้ให้มีอำานาจกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นได้โดยประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด1

การจัดการศึกษา


ข้อ7มหาวิทยาลัยจัดระบบการศกึษาเปน็ระบบทวภิาคโดยแบง่ปีการศกึษาออกเปน็สองภาคการศกึษาปกติซึง่มี

ระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่15สปัดาห์คอืภาคตน้และภาคปลายและอาจจดัภาคพิเศษซึง่มีระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกวา่6สปัดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแตกต่าง
จากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ8มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกำาหนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอ่ืนที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
โดยไม่เขา้หอ้งเรยีนตามปกติและอาจจดัให้มีการสอนทบทวนเปน็ครัง้คราวซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการบรกิารทางวชิาการแก่
นักศึกษาโดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำาท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา

ข้อ9มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(1)หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2)หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีสอบผ่าน

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ10 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีระยะเวลาในการศึกษา4 ปี และให้มีเวลาการศึกษาท้ังหมด

ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า6ภาคการศึกษาปกติจึงจะยื่นคำาขอสำาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

ข้อ11นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดังต่อไปนี้ จึงจะยื่นคำาขอสำาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

(1)นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง3ปีมีระยะเวลาในการศึกษา3ปีและให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า5ภาคการศึกษาปกติ

(2)นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง2ปีมีระยะเวลาในการศึกษา2ปีและให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า3ภาคการศึกษาปกติ

ข้อ12นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นชุดวิชาบาง
ชุดวิชาให้นั้นมีเวลาการศึกษาดังนี้

(1)นกัศกึษาซึง่ได้รบัการเทยีบงานรายวชิาหรอืสมัครเขา้ศกึษาโดยใช้วฒุิการศกึษาที่ได้รบัการยกเวน้ชดุวชิาบาง
ชดุวชิาให้มีสทิธิที่จะศกึษาไม่เกนิ3เทา่ของระยะเวลาของหลกัสตูรแต่จะตอ้งลงทะเบียนเรยีนไม่นอ้ยกวา่2ภาคการศกึษา
ปกติ

(2)นักศึกษาซึ่งได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิที่จะศึกษาไม่เกิน3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาปกติ

(3)นกัศกึษาสมคัรเขา้ศกึษาโดยใช้วุฒิการศกึษาที่ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเพิม่เตมิจากหลกัสตูรปกติซึง่ทำาให้
จำานวนชดุวชิาท่ีตอ้งศกึษาทัง้หมดเกนิกว่าจำานวนที่หลกัสตูรกำาหนดไว้มหาวทิยาลยัจะเพิม่เวลาในการศกึษาจากที่กำาหนด
ในข้อ10และข้อ11ให้อีก1ปีการศึกษา

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

ที่ศึกษา
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้การจัดงานรายวิชาในแต่ละชุดวิชา

ให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด2

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ14ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)เป็นผู้ที่สำาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2)เป็นผู้ที่สำาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบ

อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาค
การศึกษาที่สมัครหรือผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(3)เปน็ผู้ที่สำาเรจ็อนปุรญิญาหรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัอดุมศกึษาที่สภามหาวทิยาลัย
รับรอง

(4)เป็นผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน
ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ข้อ15ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

บคุคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤติเสือ่มเสยีหากการกระทำา
นั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่
ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด5ปีนับตั้งแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ16มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ14 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ15 เข้าศึกษาโดย
ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อ17ผู้มีสทิธิเขา้ศกึษาสามารถสมคัรเปน็นกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรีได้เพยีงหลกัสตูรเดยีวและให้เปน็ไป
ตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ18ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษา
แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

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

นักศึกษา
(6)ไม่สำาเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลกัสตูรเวน้แต่จะได้รบัอนมุติัจากมหาวทิยาลยัให้ตอ่อายุ

สถานภาพนักศึกษา
(7)ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ให้เข้าศึกษาต่อ
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(8)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้ออก
(9)ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ20เมือ่มหาวิทยาลยัได้ข้ึนทะเบยีนผู้ใดเปน็นกัศึกษาแลว้ให้ดำาเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัิและการมีลกัษณะ

ต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการทำาหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีเหตุจำาเปน็ไม่อาจตรวจสอบให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่กำาหนดในวรรคหนึง่ได้ให้เสนอต่ออธกิารบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน6เดือน

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามการได้มาซึ่งคณะกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ21นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

โทษทางวินัยที่จะลงผู้มีอำานาจสัง่ลงโทษทางวนิยัหลกัเกณฑ์และวธิีการในการพจิารณาลงโทษทางวนิยัให้เปน็ไป
ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

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

หมวด3

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

ข้อ23นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน3 ชุดวิชา
จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

ข้อ24มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

นกัศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบยีนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดและประสงค์จะลาพกัการศกึษาหากจะรกัษา
สถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ25นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตรา
ที่กำาหนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อ26นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาประสบการณ์วิชาชพีในสาขาวิชาที่ศกึษาได้เม่ือเหลือวิชาที่จะต้องศกึษา
ไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

ข้อ27นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กำาหนดในข้อบังคับนี้หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อมให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ28นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำาร้องขอเพิ่มชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำาหนดและเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำานวน3ชุดวิชา

ข้อ29 นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใดภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำาร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
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ข้อ30ในกรณีที่มหาวทิยาลยัประกาศไม่เปดิการเรยีนการสอนชดุวชิาในภาคการศกึษาใดภายหลงัจากที่นักศกึษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาน้ันและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา

ข้อ31นักศึกษาซึ่งมีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำาร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
เวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดโดยให้ถอืวา่ระยะเวลาท่ีลาพกัการศกึษาถอืเปน็ส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร

นกัศกึษาจะลาพักการศกึษาได้ครัง้ละไม่เกนิสองภาคการศกึษาปกติตดิตอ่กนัแต่ในกรณีที่นกัศกึษามีความจำาเปน็
ต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เป็นคราวๆไป

ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การย่ืนคำาร้องขอลาพักต้องกระทำา
ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชดุวชิาและให้ถือวา่เปน็การถอนชดุวชิาท่ีลงทะเบยีนเรยีนไว้แล้วดว้ยคำารอ้งขอลาพกัการศกึษา
ที่ได้ยื่นหลังกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำาร้องนั้นตกไป

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาให้ถือ
ว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการ
ศึกษาและให้นำาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ข้อ32การลงทะเบียนการเพิ่มชุดวิชาและการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย

การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำาหนด

ข้อ33การดำาเนนิกจิกรรมในหมวดน้ีให้เปน็ตามหลกัเกณฑ์วธีิการและภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยประกาศ
กำาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด4

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ34 ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษาดังนี้

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

หรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำานาจกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่
ประจำาภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินผลที่มีการกำาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่สาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
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ประเภทข้อสอบ และจำานวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
สภาวิชาการกำาหนด

ข้อ36การประเมนิผลการศกึษาชุดวชิาเชงิทฤษฎีที่มีคะแนนกจิกรรมหรือคะแนนฝึกปฏบิตัิหากนกัศกึษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำาคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น

หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่และทำากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติทำาใหม่
ข้อ37การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการให้ลำาดับขั้นผลการสอบ

พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2)กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม

เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรยีนชดุวชิานี้ใหม่การลงทะเบยีนเรยีนซำา้สามารถกระทำาได้ในภาคการศกึษาที่เปดิสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏบิตัิแต่เพยีง
อย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

ทั้งนี้การประเมินผลตาม(2) และ(3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และสอบ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ข้อ38การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบให้ถือคะแนนรวมของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2)กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม

เฉพาะภาคทฤษฎีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคที่สอบไม่ผ่านสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะ
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติไม่ต้องสอบภาคทฤษฎีถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคที่สอบไม่ผ่านสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ39 การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด
ข้อ40 การประเมนิผลการศกึษาใช้ระบบการให้ลำาดบัขัน้ความสามารถในการเรยีนรู้ของนกัศกึษาในแตล่ะชดุวชิา

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

ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
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กรณีตาม (1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำาดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม โดย
ไม่มีเครื่องหมาย*ที่แสดงว่าเป็นลำาดับขั้นจากการสอบซ่อมแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมลำาดับขั้นIจะถูกเปลี่ยนเป็น
Uโดยอัตโนมัติ

ข้อ42 การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ลำาดับขั้น
HและSเท่านั้น

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้วหรือ
ที่กำาลังเรียนอยู่การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ข้อ43 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับชุดวิชาสะสมใน
ชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นผลการสอบ

ข้อ44นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซำ้าจนกว่าจะสอบได้แต่ถ้าหาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซำ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชาอื่นแทน
ก็ได้

ข้อ45มหาวทิยาลยัจะบนัทกึและรายงานผลการศกึษาในระหวา่งการศกึษาตามลำาดบัขัน้คะแนนที่ได้รบัในทกุชดุวชิา
 ข้อ46นกัศกึษาจะตอ้งปฏบิัติตามระเบียบวา่ดว้ยการสอบไล่ซึง่มหาวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด5

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ47ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึง่เรยีกวา่“คณะกรรมการบรหิารการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ”์
ซึง่อธิการบดีแตง่ต้ังประกอบดว้ยรองอธกิารบดีที่อธกิารบดีมอบหมายคนหนึง่เปน็ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนซึง่แต่งตัง้
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกจำานวนไม่น้อยกว่า6คนแต่ไม่เกิน9คน

ให้ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการและเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำานักทะเบียน
และวัดผลอีกจำานวนไม่เกิน2คนให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวิธีการดำาเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ48ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่ดังนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2)พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบและผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา
(5)ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ49นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ สามารถย่ืนคำาร้อง

ต่อมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไปและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบผลการศึกษาและ
การเทียบประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ50การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ
(1)การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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(2)การเทียบงานรายวิชา หรืองาน หรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาเป็น
การนำางานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษามาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย

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

ข้อ51รายวชิาหรอืกลุม่รายวิชาที่นำามาขอเทยีบงานรายวชิาของนกัศกึษาซึง่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
แล้วและได้ยื่นคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ50(1)ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาน้ันต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้น้ันเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชานั้นต้องได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่าตัวอักษรCหรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า2.00หรือเทียบเท่า

ข้อ52การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบและ
เมื่อเทียบงานรายวิชานักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วน้ันจะไม่นำามารวมคำานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร

ข้อ53รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษา ซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ยื่นคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ50(2) ต้องมีลักษณะตามที่คณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกำาหนด

ข้อ54งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งยื่นคำาขอเทียบงาน
รายวิชาตามข้อ50(2) หรือข้อ50(3) ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดโดยคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ55ให้คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้แต่งต้ัง
ขึน้ในแตล่ะสาขาวชิาเปน็ผู้พิจารณาเทยีบผลการศกึษาหรอืการเทยีบประสบการณ์เปน็งานรายวชิาในชดุวชิาของสาขาวชิา
ภายในระยะเวลาอันสมควรและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์เพือ่พจิารณา
อนุมัติ

เพือ่ประโยชน์แหง่การเทยีบผลการศกึษาและการเทยีบประสบการณ์ของผู้ศกึษานอกระบบและผู้ศกึษาตามอัธยาศยั
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทดสอบความรู้เนื้อหาสาระที่นำามาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้วยวิธีต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เห็นสมควร เช่น สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ฝึกปฏิบัติหรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์อาจดำาเนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก็ได้
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หมวด6

การโอนชุดวิชา

*ข้อ56การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำาชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านแล้ว
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือในระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด7

การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

ข้อ57นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกสามารถกระทำาได้ดังนี้
(1)จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(2)จะต้องยื่นคำาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะย้ายสังกัด

สาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
(3)การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(4)นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ภายในกำาหนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา

หมวด8

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ58ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1)สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของสาขาวิชา
(2)มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับ
(3)ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4)ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ59ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้โดยเฉพาะ

นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ตนจะขอรับ
อนุปริญญา

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ60ให้นกัศกึษายืน่คำารอ้งขอสำาเรจ็การศึกษาตอ่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัสิน้ภาคการศกึษา

ภาคสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ61 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ *แก้ไขโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
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ข้อ62เมือ่สภามหาวทิยาลยัอนุมัติสำาเรจ็การศกึษาวนัสำาเรจ็การศกึษาให้ถอืวนัถดัจากวนัสิน้สดุการสอบประจำา
ภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มายื่น
ในภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำาภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำาร้อง
ขอสำาเร็จการศึกษาเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ63มหาวทิยาลยัจะบนัทกึและรายงานผลการสำาเรจ็การศกึษาในใบรายงานผลการศกึษาตามลำาดบัขัน้คะแนน
ในชุดวิชาที่สอบผ่าน

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

จำานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
ข้อ65นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ66บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตที่ได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด

ในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองคำาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
ข้อ67เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำาสั่ง

หรือคำาวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำาส่ังหรือคำาวินิจฉัย
แล้วแต่กรณี

หลกัเกณฑ์และวิธีการอทุธรณ์การพิจารณาวนิจิฉยัช้ีขาดอทุธรณ์ให้เปน็ไปตามขอ้บงัคบัที่สภามหาวทิยาลยักำาหนด
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บทเฉพาะกาล

ข้อ68 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ คำาส่ัง หรือมติอื่นใดที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้ให้นำาระเบียบ
ประกาศ คำาสั่งหรือมติที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีระเบียบประกาศ
คำาสั่งหรือมติตามข้อบังคับนี้

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

       ประกาศณวันที่9กันยายนพ.ศ.2547

 (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

  (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่10/2547เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2547กำาหนดการให้ปริญญาเกียรตินิยมในข้อ64(1)(ก)

 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรีพ.ศ.2547ไว้ดงัตอ่ไปนี้“สอบได้ชดุวชิาครบตามหลกัสตูร

 ภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ”หมายถึงสอบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตร

 ที่ได้รับอนุมัติ สำาหรับกรณีที่สาขาวิชากำาหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้นเพราะผู้สมัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ

 ที่กำาหนดจึงไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดในหลักสูตร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)

พ.ศ.2548

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของสภาวิชาการ จึงกำาหนดข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า“ขอ้บงัคับสภามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี(ฉบบัที่2)
พ.ศ.2548”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ56ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ56การโอนผลการศกึษาของนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเปน็การนำาชดุวิชาที่นักศึกษาได้สอบผา่นแลว้หลกัสตูรใด

หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรีหรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรมาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด”

ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
     

       ประกาศณวันที่29กันยายนพ.ศ.2548

         (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

         (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)

พ.ศ.2555

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

ข้อ1 ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบบัที่4)
พ.ศ.2555”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นบทนยิามในขอ้5แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษา

ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
“การเทียบแทนหมายความว่าการนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงครอบคลุมหรือคล้ายคลึงกัน

ซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน”
ข้อ4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ12/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
“ข้อ12/1นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรใหม่หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรเดิมตามที่กำาหนดใน

ข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิที่จะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำาหนดใน
ข้อ10ข้อ11หรือข้อ12”

ข้อ5ให้ยกเลิกความในข้อ43แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ43เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับชุดวิชาสะสม
ในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้”

ข้อ6ให้ยกเลิกความในข้อ45แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ45มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำาดับขั้นความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา”

ข้อ7ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ45/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

“ข้อ45/1การบันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน

ในกรณีที่มีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำามาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชาให้บันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชา
ที่นำามาเทียบแทนกัน”

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

การเทียบแทน

ข้อ56/1ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงและยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้

(1)ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้นำาชุดวิชาหรือรายวิชา
ที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ซึ่งนำามาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น

(2)ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ใดๆ ให้นักศึกษา
สามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้นำา
ชุดวิชาหรือรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาใน
หลักสูตรเดิมนั้น

ใหส้ภาวชิาการพจิารณากำาหนดแนวทางการเทยีบแทนระหวา่งหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรับปรงุกบัหลกัสตูรเดิม
และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ56/2 นักศึกษาที่ส้ินสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้”

ข้อ9ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

  ประกาศณวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2555

         (ลงนาม)คณิตณนคร

        (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

         อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใชข้อ้บงัคบันี้คอืโดยทีม่หาวทิยาลยัได้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาขัน้ปรญิญาตรใีนหลายสาขาวชิาประกอบกบั

 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเป็นจำานวนมากไม่สามารถเร่งรัดให้จบหลักสูตรตามกำาหนดเวลาได้ และมีนักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม

 รวมทั้งไม่สามารถย้ายไปศึกษาในหลักสูตรใหม่อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปิดหลักสูตรเดิมได้จึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)

พ.ศ.2556

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชในการประชุมครัง้ที่1/2556เมือ่วนัที่25มกราคม2556จงึออกขอ้บงัคบัไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี(ฉบบัที่5)
พ.ศ.2556”

ข้อ2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกความในข้อ47แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ47 การเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์ในการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
ข้อ5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่ง เพื่อปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด


 ประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ.2556

 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติพ.ศ.2542และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิมาตรา15กำาหนดใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากผลการศกึษา

 ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ

 ตา่งรปูแบบได้ไมว่า่จะเปน็ผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดียวกนัหรอืไมก่ต็ามรวมทัง้จากการเรยีนรูน้อกระบบตามอธัยาศยัการฝกึอาชพี

 หรือจากประสบการณ์การทำางาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

 เขา้สูก่ารศึกษาในระบบพ.ศ.2545ลงวนัที่29กนัยายน2545ได้กำาหนดหลกัเกณฑด์งักลา่วและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัสโุขทัย

 ธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547ใหเ้ทยีบผลการเรยีนเขา้สูก่ารศกึษาในระดบัปรญิญาตรไีดแ้ละเพือ่ใหก้ารเทยีบผล

 การศกึษาและเทยีบประสบการณร์ะดบัปรญิญาตรมีคีวามสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัแิละประกาศดงักลา่วเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั

 มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกความในข้อ47แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

 และไดป้รบับทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบัขอ้บงัคับทีม่หาวทิยาลัยไดจ้ดัวางข้ึนใหม่ประกอบกับไดย้กเลกิขอ้48ขอ้49ขอ้50ขอ้51ขอ้52

 ขอ้53ขอ้54และขอ้55แหง่ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ด้วยการศึกษาขัน้ปริญญาตรีพ.ศ.2547จึงจำาเปน็ต้องออก

 ข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึน้อาศยัอำานาจตามความในมาตรา6และมาตรา15(2)แหง่พระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่2/2556เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556จึงกำาหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี(ฉบบัที่6)
พ.ศ.2556”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ15แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547
(ฉบับที่3)พ.ศ.2555และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ15 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำาหนด5 ปี นับแต่วันประกาศ
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี”

ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศณวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2556


 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพือ่ใหก้ารอทุธรณ์และการพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดอทุธรณ์เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตามความในขอ้67
ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศึกษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547สภามหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ขอ้บงัคบันี้เรยีกวา่“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการอทุธรณ์และการพจิารณาวนิจิฉยั
ชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3นกัศกึษาผู้ใดได้รบัคำาสัง่หรอืคำาวนิิจฉัยใดที่ออกตามขอ้บงัคบัระเบยีบหรอืประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทยั

ธรรมาธิราชอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นปริญญาตรี และไม่พอใจในคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานท่ีแจ้ง
คำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

คำาอุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง อันเป็นสาระสำาคัญ
ที่โต้แย้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย

การอุทธรณ์ไม่เปน็เหตุให้ทเุลาการบงัคบัตามคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉยัเวน้แต่สภามหาวทิยาลยัมีมติให้ทเุลาการบงัคบั
ตามคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

ข้อ4เม่ือหน่วยงานที่แจ้งคำาส่ังหรอืคำาวินจิฉยัและได้รบัคำาอทุธรณ์ภายในกำาหนดเวลาตามขอ้3แลว้ให้เสนอเรือ่ง
ต่อผู้ออกคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นเพื่อให้ผู้ออกคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังสภามหาวิทยาลัย
และให้หน่วยงานที่แจ้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นแจ้งการรับคำาอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำาอุทธรณ์

ข้อ5เมือ่ได้รบัรายงานความเหน็พร้อมเหตผุลตามข้อ4แลว้สภามหาวทิยาลยัอาจพจิารณาทบทวนคำาสัง่หรอื
คำาวินิจฉัยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือความเหมาะสมของการทำาหรือการมีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้น
และอาจมีคำาส่ังเพกิถอนหรือเปลีย่นแปลงคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉยันัน้ไม่วา่ทัง้หมดหรือแต่บางสว่นโดยจะให้มีผลย้อนหลงัหรอืให้
มีผลไปถึงอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่งหรือมีข้อกำาหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ทั้งนี้ต้องการดำาเนิน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานความเห็น

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาให้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาได้ให้หนว่ยงานที่แจง้คำาสัง่หรอืคำาวินจิฉยั
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำาหนดเวลาดังกล่าว และในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละ
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ6ให้หน่วยงานท่ีรับคำาอุทธรณ์แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับผลคำาวินิจฉัยอุทธรณ์จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อ7ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิเปน็ประธานและกรรมการอ่ืนอีกมีจำานวนไม่เกนิหา้คนทำาหนา้ที่พิจารณากล่ันกรอง
อุทธรณ์และจัดทำาความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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ข้อ8ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้


 ประกาศณวันที่25เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

พ.ศ.2558

เพื่อให้การดำาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่8/2558 เม่ือวันที่23 กรกฎาคม2558 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ.2558”

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

เรียบร้อยแล้ว
“หลักสูตร”หมายความว่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้
“การเทยีบแทน”หมายความวา่การนำาชดุวชิาหรือรายวิชาทีมี่เนือ้หาสาระใกลเ้คยีงครอบคลมุหรือคลา้ยคลงึกนั

ซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน
ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด1

การจัดการศึกษา

ข้อ5มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น2ภาคการศึกษาปกติ โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า15สัปดาห์คือภาคต้นและภาคปลายและอาจจัดภาคพิเศษซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
6สัปดาห์ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

ในกรณทีี่หลักสูตรใดมเีหตุผลอนัสมควรสภามหาวิทยาลยัอาจกำาหนดใหภ้าคการศึกษาของหลักสูตรนัน้แตกต่าง
จากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ6มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยกำาหนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองโดยไม่เข้า
ห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา
โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำาท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
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ข้อ7มหาวิทยาลัยจะกำาหนดเวลาที่นักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือเป็น
แนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำาหนดเวลาแตกต่าง
กันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลาศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ประมาณ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยกระจายเวลาสำาหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็นสัญลักษณ์6(อ-ส-ป-ก)

6หมายถึง6หน่วยกิต
อหมายถึงการศึกษาจากสื่อหลักตามที่หลักสูตรกำาหนดดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยเอกสารการสอนหรือตำาราเรียนด้วยตนเองหรือหนังสือชุดความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ

รวมทัง้สือ่อืน่ๆทีก่ำาหนดไว้ประจำาชุดวิชาเช่นกิจกรรมประจำาชดุวชิาซดีีเสยีงหรอืดวีดีหีรอืซดีมีลัตมิเีดยีประจำาชดุวชิา(ถา้มี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบ

ดจิทิลัหรอืแอนะล็อกแบบเขา้ถงึไดไ้มพ่รอ้มกนั(Asynchronous)หรอืเขา้ถงึไดพ้รอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั(Synchronous)
ทั้งนี้ใช้เวลาประมาณ12-14ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สหมายถึงการศึกษาจากสื่อเสริมประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์

ซีดีหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น
การสอนเสรมิทางไกลผ่านดาวเทยีมการสอนเสรมิแบบเผชญิหนา้การประชมุทางไกลเปน็ตน้ใชเ้วลาประมาณ0-2ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์

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

กหมายถึงการศึกษาเสริมคือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองเช่นการศึกษาจากหนังสืออ้างอิงหรือ
ตำาราที่กำาหนดให้การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆที่เตรียมไว้ณศูนย์วิทยพัฒนามสธ.และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
มุมมสธ.การปรึกษาและซักถามอาจารย์เป็นต้นใช้เวลาประมาณ1-4ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวด2

ชื่อและโครงสร้างหลักสูตร

ข้อ8ประกาศนียบัตรให้เรียกชื่อเต็มภาษาไทย เป็น “ประกาศนียบัตร................” เรียกชื่อเต็มภาษา
อังกฤษ เป็น “Certificatein................” โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา(ศาสตร์) นั้นๆ และเรียกชื่อย่อภาษาไทยเป็น
“ป.................”เรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น“Cert.in..........”โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา(ศาสตร์)นั้นๆ

ข้อ9หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะในระดับตำ่ากว่าอุดมศึกษามีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต

ข้อ10มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
6หน่วยกิต

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละชุดวิชามีค่า
หน่วยกิตแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ11นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรให้มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและใช้เวลาศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่น
คำาขอสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
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หมวด3

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ12คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(1)สำาเรจ็การศกึษาไมต่ำา่กว่าชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6)หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี(ปวช.)หรอืเทยีบเทา่

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
(2)สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัครหรือ

(3)สำาเรจ็การศกึษาไมต่ำา่กว่าประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู(ปวส.)หรือเทยีบเทา่หรืออนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่
หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันการศึกษานั้นๆรับรอง

(4)สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ท่ีศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ข้อ13ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ12ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำาหนด5ปีนับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ข้อ14มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ12 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ13 เข้าศึกษาโดยไม่มี
การสอบคัดเลือก

ข้อ15ผู้มสิีทธิเขา้ศกึษาจะมสีถานภาพเปน็นกัศกึษากต็อ่เมือ่มหาวทิยาลยัไดข้ึน้ทะเบยีนผูน้ัน้เปน็นกัศกึษาแลว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ16สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ12หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ13
(4)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5)ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ

นักศึกษา
(6)ไมส่ำาเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรเวน้แตจ่ะไดร้บัอนมัุติจากมหาวทิยาลยัใหต้อ่อายุ

สถานภาพนักศึกษา
(7)ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ17เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี

ลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการทำาหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณทีีม่เีหตจุำาเปน็ไมอ่าจตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดในวรรคหนึง่ได้ใหเ้สนอตอ่อธกิารบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน6เดือน

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามการได้มาซึ่งคณะกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ18นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด
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วินัยโทษทางวินัยผู้มีอำานาจสั่งลงโทษทางวินัยหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงโทษทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด4

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

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

ข้อ20มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำาหนด ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ทั้งนี้ ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และประสงค์จะลาพักการศึกษา หาก
จะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ21นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น ตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อ22นกัศกึษาทีส่อบไมผ่า่นชดุวชิาใดในการประเมนิผลตามทีก่ำาหนดในขอ้บงัคบันี้หากประสงค์จะลงทะเบยีน
สอบซ่อมให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ23นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำาร้องขอเพ่ิมชุดวิชา ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนดและเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำานวน3ชุดวิชา

ข้อ24นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใด ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำาร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อ25ในกรณท่ีีมหาวิทยาลัยประกาศไมเ่ปดิการเรยีนการสอนชดุวชิาในภาคการศกึษาใดภายหลงัจากท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้น้ันไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา

ข้อ26นักศกึษาซึง่มคีวามจำาเปน็ตอ้งลาพกัการศกึษาใหย้ืน่คำารอ้งลาพกัการศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัภายในเวลา
ทีม่หาวทิยาลยักำาหนดโดยใหถ้อืวา่ระยะเวลาทีล่าพกัการศึกษาถอืเปน็ส่วนหนึง่ของระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรนกัศกึษา
จะลาพักการศึกษาได้คร้ังละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ในกรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นต้อง
ลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
คราวๆไป

ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การยื่นคำาร้องขอลาพักต้องกระทำา
ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย คำาร้องขอลาพัก
การศึกษาที่ได้ยื่นหลังกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำาร้องนั้นตกไป

นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาใดไวแ้ลว้และขอลาพกัการศกึษามากกว่าหนึง่ภาคการศกึษาใหถื้อวา่
การลาพกัการศึกษาในภาคน้ันเปน็การถอนชดุวิชาและการลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไปเปน็การลาพกัการศกึษา
และให้นำาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ข้อ27การลงทะเบียนการเพิ่มชุดวิชาและการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย

การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำาหนด

ข้อ28การดำาเนนิกจิกรรมในหมวดนี้ใหเ้ปน็ตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ
กำาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด5

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ29ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา และใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษาดังนี้

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

หรือชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำานาจกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติ และการสอบไล่ประจำา
ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีการ
กำาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่สาขาวิชาใด เห็นว่า ชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป

ประเภทขอ้สอบและจำานวนขอ้สอบของแต่ละชดุวชิาในการสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทีส่ภาวชิาการ
กำาหนด

ข้อ31การประเมนิผลการศกึษาชุดวิชาเชงิทฤษฎทีีม่คีะแนนกจิกรรมหรอืคะแนนฝกึปฏบิตัิหากนกัศกึษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำาคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นหาก
สอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่และทำากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติใหม่

ข้อ32การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำาดับขั้นผลการสอบ

พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2)กรณสีอบไลภ่าคทฤษฎีไมผ่่านแตส่อบผา่นเฉพาะภาคปฏบิตัิใหล้งทะเบยีนสอบซ่อมและเขา้สอบซ่อมเฉพาะ

ภาคทฤษฎีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นี้ใหม่การลงทะเบยีนเรยีนซำา้ในภาคทีส่อบไมผ่า่นสามารถกระทำาไดใ้นภาคการศกึษาทีเ่ปดิสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
แต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณสีอบไลผ่่านเฉพาะภาคทฤษฎีแตส่อบไมผ่า่นภาคปฏบิตัิใหล้งทะเบยีนสอบซ่อมและเขา้สอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏบิตัิไมต่อ้งสอบภาคทฤษฎีถา้นกัศกึษาสอบซอ่มในภาคปฏบิตัไิม่ผ่านอกีนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานี้
ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว
จนกว่าจะสอบผ่าน
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การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ข้อ33การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

ข้อ34การประเมินผลการศกึษาใชร้ะบบการใหล้ำาดบัขัน้ความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในแตล่ะชดุวชิา
ดังนี้
	 คะแนน 	 ลำาดับขั้น 	 ความหมาย
 ร้อยละ76-100  H(Honour)  เกียรตินิยม
 ร้อยละ60-75  S(Satisfactory)  ผ่าน
 ตำ่ากว่าร้อยละ60  U(Unsatisfactory)  ไม่ผ่าน

 I(Incomplete)  ไม่สมบูรณ์

ข้อ35นักศึกษาจะได้รับลำาดับขั้นIในแต่ละชุดวิชาในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2) นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติ หรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์

ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กรณีตาม(1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำาดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม

โดยไม่มีเครื่องหมาย*ที่แสดงว่าเป็นลำาดับขั้นจากการสอบซ่อมแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมลำาดับขั้นI
จะถูกเปลี่ยนเป็นUโดยอัตโนมัติ

ข้อ36การนบัชดุวชิาสะสมของนกัศกึษาเพือ่ใหค้รบหลกัสตูรใหน้บัเฉพาะชดุวชิาทีน่กัศกึษาสอบไดล้ำาดบัขัน้H
และSเท่านั้น

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้ว หรือ
ที่กำาลังเรียนอยู่การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ข้อ37เมือ่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาใดแลว้และสอบไมผ่า่นมากกวา่หนึง่ครัง้ใหน้บัชดุวชิาสะสมในชดุวชิา
นั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้

ข้อ38นกัศกึษาทีส่อบไมผ่า่นในชดุวชิาบงัคบัจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้ซำา้จนกวา่จะสอบได้แตถ่า้หาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซำ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

ข้อ39มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำาดับข้ันความสามารถในการ
เรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา

ข้อ40การบันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน

ในกรณีที่มีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำามาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชา ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชาที่
นำามาเทียบแทนกัน

ข้อ41นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป



126 คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด6

การโอนชุดวิชาและการเทียบแทน

ข้อ42การโอนผลการศกึษาของนักศกึษาเปน็การนำาชดุวชิาทีน่กัศกึษาไดส้อบผา่นแลว้ในหลกัสตูรใดหลักสตูร
หนึ่งของมหาวทิยาลัยหรือสมัฤทธิบตัรตามโครงการสมัฤทธิบตัรมาใชแ้ละให้โอนได้ทุกชุดวชิาทีป่รากฏในหลกัสตูรระดับ
ประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ43ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้

(1)ในกรณทีีน่กัศึกษามคีวามประสงคจ์ะศกึษาในหลกัสตูรใหม่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุใหน้ำาชดุวชิาหรอืรายวชิาที่
นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิมมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนำามา
ใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น

(2)ในกรณท่ีีนกัศกึษามคีวามประสงคจ์ะศกึษาในหลักสูตรเดมิหรอืไม่แสดงความประสงค์ใดๆให้นกัศกึษาสามารถ
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงและให้นำาชุดวิชาหรือ
รายวชิาทีน่กัศกึษาไดศ้กึษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุมาแทนชดุวชิาหรอืรายวชิาในหลกัสตูรเดมินัน้

ใหส้ภาวชิาการพจิารณากำาหนดแนวทางการเทยีบแทนระหวา่งหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรับปรงุกบัหลกัสตูรเดิม
และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ44นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้

หมวด7

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ45ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของสาขาวิชาหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

ในข้อบังคับนี้
(2)มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับนี้
(3)ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4)ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
(5)ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ12และข้อ13เรียบร้อยแล้ว
ข้อ46ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า60 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษา

สุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ45
ข้อ47ให้ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเปน็ผูพ้จิารณา

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ข้อ48เมือ่สภามหาวทิยาลยัอนุมติัสำาเรจ็การศึกษาวนัสำาเรจ็การศกึษาใหถ้อืวนัถัดจากวนัสิน้สุดการสอบประจำา
ภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มายื่นใน
ภาคการศึกษาอ่ืนหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำาภาคการศึกษาที่นักศึกษาย่ืนคำาร้อง
ขอสำาเร็จการศึกษาเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ49เมือ่สภามหาวิทยาลยัอนมุตัสิำาเรจ็การศกึษามหาวทิยาลยัจะออกใบรบัรองสำาเรจ็การศกึษาใบประกาศ-
นยีบตัรและใบรายงานผลการศกึษาให้แก่นักศกึษาโดยจะรายงานผลการสำาเรจ็การศกึษาในใบรายงานผลการศกึษาตามลำาดบัขัน้
ความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่านถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำาเร็จการศึกษา

ข้อ50เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำาสั่งหรือ
คำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยแล้วแต่
กรณี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอุทธรณ์การพจิารณาวินจิฉยัช้ีขาดอทุธรณ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีสภามหาวิทยาลัยกำาหนด

 ประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ.2558

 (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์

  (รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยดำาเนินไปด้วยความ

 เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และการดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซ่ึงเป็นการกำาหนดกรอบความประพฤติและแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เหมาะสม อาศัยอำานาจตามความใน
ข้อ6 และ ข้อ21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“วินัย” หมายความว่า ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อกำาหนดที่นักศึกษาพึงยึดถือและปฏิบัติขณะที่มีสถานภาพการเป็น

นักศึกษา
“หลกัสตูร”หมายความว่าหลักสูตรที่มหาวทิยาลยัจดัให้การศกึษาทัง้ในระดบัประกาศนยีบตัรอนปุรญิญาปรญิญาตรี

หรือเทียบเท่าหรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรรวมทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทุกหลักสูตร

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

หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ข้อ5โทษทางวินัยนักศึกษามีลำาดับขั้นดังต่อไปนี้
(1)ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
(2)ทำาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3)ปรับตกชุดวิชาหรือรายวิชา
(4)สั่งพักการศึกษา
(5)ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ6โทษวินัยตามข้อ5(1)และ(2)ใช้สำาหรบัการกระทำาผดิวนิยัของนกัศึกษาตามขอ้4ที่ไม่กอ่ให้เกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรง
ข้อ7โทษวนิยัตามขอ้5(3)(4)และ(5)ใช้สำาหรบัการกระทำาผดิวนิยัของนกัศกึษาตามขอ้4ที่กอ่ให้เกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรง
การลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)ให้กระทำาได้ไม่เกนิหนึง่ปีการศึกษาและนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนรกัษาสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาและไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ถูกลงโทษ
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การลงโทษทางวินัยตามข้อ5(5) นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
หนึง่ปีการศกึษานบัจากภาคการศกึษาที่ถกูถอนสถานภาพและหากมีการสมคัรเข้าศกึษาในหลกัสตูรใดของมหาวทิยาลยัภายหลงั
ระยะเวลาดงักลา่วจะไม่สามารถโอนชุดวชิาหรอืรายวชิาที่ได้ศกึษาไว้แลว้มาเปน็ชุดวชิาของหลกัสตูรในการสมัครครัง้ใหม่

ในกรณีที่นักศึกษากระทำาความผิดวินัยตามข้อ4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษาให้ลงโทษตามข้อ5(5)
เพียงสถานเดียว และนักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาห้าปี นับจากวันที่ได้มี
ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากสภาวิชาการได้เห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่สามารถโอนชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วมาเป็นชุดวิชาของหลักสูตรในการสมัครครั้งใหม่

ข้อ8 การเพิ่มโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยไปแล้วให้กระทำาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(1)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(2)
(2)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(2)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(3)หรือ(4)ตามความ

เหมาะสมแล้วแต่กรณี
(3)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(3)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(4)
(4)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(5)
(5)นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)และฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ7วรรคสองให้เพิ่มโทษ

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

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

ความผิดตามข้อ4(6) อันเน่ืองจากการสมัครเป็นนักศึกษา ให้กระทำาได้เมื่อนักศึกษาลุแก่โทษ ยอมรับผิดในการกระทำา
ให้คำานงึถงึสภาพแหง่พฤติการณ์ความรา้ยแรงของการกระทำาและความเสียหายท่ีเกดิขึน้เปน็สำาคญัแต่จะลดโทษลงตำา่กวา่
ข้อ5(2)ไม่ได้

ข้อ10 เมื่อมีการกระทำาผิดวินัยของนักศึกษาเกิดขึ้น ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนวินัย
นักศึกษาขึ้นคณะหนึ่งทำาหน้าที่พิจารณาสอบสวนการกระทำาความผิดของนักศึกษา โดยให้มีอำานาจเรียกตรวจและ
รวบรวมพยาน และหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดวินัย เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาท่ีกระทำาผิดวินัย
หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด หรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป

ในการแตง่ต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึง่อธกิารบดีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดหนึง่ชดุใดของมหาวิทยาลยั
ทำาหน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งก็ได้

กรณีที่นักศึกษากระทำาผิดวินัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำาความผิดของนักศึกษา

ข้อ11ให้หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกบักรณีที่มีการลงโทษทางวนิยันักศึกษาแจง้คำาสัง่ลงโทษทางวนิยัเปน็ลายลกัษณ์
อักษรให้แก่นักศึกษาทราบโดยไม่ชักช้า และให้นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
หนว่ยงานที่กำาหนดในขอ้บงัคับมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการอทุธรณ์และการพิจารณาวินจิฉยัชีข้าดอทุธรณ์ของ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งลงโทษทางวินัย

ข้อ12ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

        ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ18ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” หมายความว่า การบันทึกรับผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ

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

ระดับปริญญาตรีตามที่กำาหนดในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ข้อ4เมื่อนายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนจากผู้สมัคร

ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเบื้องต้นของเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กำาหนดในหลักสูตรนั้น รวมทั้งการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 โดยให้ดำาเนินการ
แลว้เสรจ็พรอ้มทัง้แจง้ผลการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาให้ผู้สมคัรทราบภายในสี่สบิวนันบัแต่วนัที่นายทะเบยีนได้รบัเอกสาร
เกี่ยวกับการสมัครค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน

ในกรณีที่มีเหตุผลจำาเป็นไม่สามารถแจ้งผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาภายในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้ให้
นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วถึงเหตุผลความจำาเป็นดังกล่าว

ข้อ5กรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบพบวา่ผู้สมคัรขาดคณุสมบัติและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กำาหนดในหลกัสตูร
ท่ีประสงค์จะสมัคร แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอื่นให้นายทะเบียนแจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว หากผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นตามที่นายทะเบียนแนะนำา ให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นหากผู้สมัครไม่ประสงค์หรือไม่แจ้งความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นภายในเวลาที่กำาหนด
ให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการส่งเอกสารประกอบการสมัครค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนคืนแก่ผู้สมัคร

สำาหรับคา่ลงทะเบียนเรยีนตามหลักสูตรที่จะได้ขึน้ทะเบยีนเปน็นักศกึษาตามวรรคหนึง่นัน้หากคา่ลงทะเบยีนเรยีน
ที่ส่งมานั้นไม่เพียงพอสำาหรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร ให้ผู้สมัครชำาระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เม่ือผู้สมัคร
ได้ชำาระคา่ลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ให้นายทะเบยีนขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาในหลกัสตูรนัน้หากคา่ลงทะเบยีน
เรียนที่ส่งมาเกินกว่าค่าลงทะเบียนเรียนสำาหรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตรให้คืนเงินส่วนเกินแก่ผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ข้อ6หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามท่ีกำาหนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบตามกำาหนดเวลาในข้อ4และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้ในภายหลัง

ข้อ7ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



132 คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้การดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 และข้อ20 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

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

ของนักศกึษา”ซึง่อธกิารบดีแตง่ตัง้ประกอบดว้ยรองอธกิารบดีที่อธกิารบดีมอบหมายเปน็ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาหรือผู้แทนจำานวนสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจำานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ

ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการและให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำานวนไม่เกินสองคนให้ทำาหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

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

หรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่
(7)ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกจากงานหรือเลิกจ้างด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(8)ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ6ให้คณะกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสองปแีต่อาจได้รบัการแต่งต้ังใหม่ได้กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนมีวาระเท่าที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระการดำารงตำาแหน่งพร้อมกันทั้งหมด และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

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

ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2)พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
(3)แต่งตัง้คณะอนกุรรมการคณะทำางานหรอืมอบหมายบคุคลให้ดำาเนนิการเร่ืองหนึง่เรือ่งใดตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย
(4)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ9การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมด

จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม
การวินจิฉยัชีข้าดของท่ีประชุมให้ถอืเสียงขา้งมากกรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ10ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการกำาหนดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กำาหนดได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายเวลา
คราวละไม่เกินหกเดือน

หากกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคสองครบสองครั้งแล้ว ยังไม่สามารถดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การมีลกัษณะตอ้งห้ามของนกัศึกษาให้แลว้เสรจ็ได้ให้นายทะเบยีนเสนอเรือ่งตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาให้ความเห็นหรอื
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางดำาเนินการต่ออธิการบดีเพื่อให้มีคำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ข้อ11เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ผู้ใดแล้ว ปรากฏชัดแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการใช้วุฒิการศึกษาปลอม หรือวุฒิการศึกษานั้น
ไม่ถูกต้องหรอืไม่ตรงตามหลกัฐานท่ีปรากฏตอ่นายทะเบยีนให้นายทะเบยีนแจ้งให้นักศึกษาทราบพรอ้มแจ้งสทิธิและหน้าท่ีของ
มหาวทิยาลยัในการตรวจสอบให้นักศกึษาทราบตามความจำาเปน็และให้โอกาสแก่นกัศกึษาได้ทราบขอ้เท็จจรงิอยา่งเพยีงพอ

นักศึกษามีสิทธิที่จะโต้แย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ภายในสามสบิวันนบัแต่วันที่นายทะเบยีนได้แจ้งให้รบัทราบขอ้เทจ็จรงิทัง้นี้หากนกัศกึษาไม่โต้แยง้ชีแ้จงและแสดงพยาน
หลักฐานต่อนายทะเบียนตามเวลาที่กำาหนดจะถือว่านักศึกษายอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยไม่ขอโต้แย้งหากนักศึกษา
แจ้งเหตุที่ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการได้ตามที่กำาหนด นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการอาจขยายเวลาให้นักศึกษาได้อีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับจากวันที่ครบกำาหนดระยะเวลา
ในการโต้แย้งชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

ข้อ12 เมือ่ครบกำาหนดเวลาตามขอ้11วรรคสองให้นายทะเบยีนจดัทำารายงานผลการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ
ซึง่ประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิขอ้โต้แยง้และความเหน็พรอ้มทัง้เสนอพยานหลกัฐานประกอบเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนนำาเสนอต่ออธิการบดี เพื่อมีคำาสั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไป

ข้อ13เมื่ออธิการบดีได้รับความเห็นของคณะกรรมการและรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ
นายทะเบียนหากอธิการบดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้สั่งการไปตามความเห็นนั้น



134 คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หากอธิการบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม
หรอืพจิารณาทบทวนหากคณะกรรมการตรวจสอบเพิม่เตมิหรอืทบทวนแลว้ยนืยนัความเหน็เดมิให้อธกิารบดีสัง่การไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการนั้น

ในกรณีท่ีอธิการบดีได้สั่งให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาผู้ใดตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจสั่งนายทะเบียน
ให้แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้

ข้อ14ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
เสร็จสิ้นแล้ว หากพบหรือปรากฏเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาหรือมีคำาร้องเรียน
หรือมีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้นายทะเบียนดำาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาใหม่อีกครั้งหน่ึง แต่ห้ามมิให้ดำาเนินการเกี่ยวกับคำาร้องเรียน
หรือเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ปรากฏผู้ร้องเรียน

ข้อ15นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับคำาส่ังหรือคำาวินิจฉัยใดตามระเบียบนี้ ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำาส่ังหรือคำาวินิจฉัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์
ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551

ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาทราบไปพร้อมกับคำาส่ังหรือคำาวินิจฉัย
ของมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ16ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551



 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

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

ข้อ1ระเบยีบนี้เรยีกว่า“ระเบยีบมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการลงทะเบยีนและการลาพกัการศกึษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”หมายความว่าค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ

จากมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำารุงการศึกษาค่าชุดวิชาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินท่ีนักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน สื่อประกอบ

การสอนแบบฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษาและเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
“การลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปล่ียนแปลง

ชุดวิชา
ข้อ4การดำาเนินการตามระเบียบนี้ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าวัสดุการศึกษาหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่

นักศึกษา อันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการร้องขอจาก
นักศึกษาโดยต้องได้รับอนุมัติคืนเงินหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนจากนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป

ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาส่ัง เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด1

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ6นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนตามวธิีการที่มหาวทิยาลยักำาหนดภายในกำาหนดระยะเวลาการลงทะเบยีนเรยีน
ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ7นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบยีนเรยีนและนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาใดเปน็ครัง้แรกตอ้งชำาระคา่วสัดุการศกึษาของชดุวชิานัน้พรอ้ม
กับการลงทะเบียนเรียนด้วย

ข้อ8นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่านในชุดวิชาใดในภาคการศึกษาใด และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชา
นั้นให้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ9นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดให้ย่ืนคำารอ้งขอลงทะเบยีนเรยีน
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ10นักศกึษาท่ีมีสิทธิลงทะเบียนเรยีนลา่ชา้กวา่กำาหนดและไม่ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนเรยีนลา่ชา้คือ
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(1)นกัศกึษาที่เหลอืชดุวชิาที่จะตอ้งศกึษาในหลกัสูตรไม่เกนิสามชดุวชิาสดุทา้ยของภาคการศกึษาปกตซิึง่ชดุวชิา
ที่นกัศกึษามีสทิธิลงทะเบยีนเรยีนได้จะตอ้งเปน็ชดุวชิาท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านจากการสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาหรอื

(2)นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรเป็นชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษที่ผ่านมาและ
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษนั้น

นักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด ตามวรรคหนึ่งก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันถ้าพ้นกำาหนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด

การลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนดตามวรรคหนึ่งนักศึกษาจะต้องสำาเนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลงทะเบียนเรียน

ข้อ11ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าในชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณี
ที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น

ข้อ12นกัศกึษาที่ศกึษาครบตามโครงสรา้งหลกัสตูรที่สาขาวชิากำาหนดแลว้แต่มีความประสงคจ์ะลงทะเบยีนเรยีน
เกินโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรต่อ
นายทะเบียนมาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสร้างหลักสูตร

หมวด2

การเพิ่มชุดวิชาการถอนชุดวิชาและการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา

ข้อ13นักศกึษาท่ีลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาใดแลว้ประสงค์จะลงทะเบยีนเพ่ือขอเพิม่ชดุวชิาให้ย่ืนคำาร้อง
ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและ
ได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น

ข้อ14นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอเพ่ิมชุดวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ยื่นคำาร้อง
ขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ15ภายหลังจากที่ได้รับทราบผลการลงทะเบียนเรียนและเพ่ิมชุดวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วหากนักศึกษา

ประสงค์จะถอนชดุวิชาใดให้ย่ืนคำารอ้งขอถอนชดุวิชาตอ่นายทะเบยีนกอ่นการสอบไล่ในภาคการศึกษานัน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
หนึ่งเดือน

ข้อ16นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วด้วยวิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชา
หากนายทะเบียนตรวจสอบพบข้อผิดพลาดซึ่งต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา ให้นายทะเบียนแจ้งให้

นักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อให้นักศึกษาดำาเนินการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำาหนด
ข้อ17 ให้นำาความในข้อ7 มาใช้บังคับแก่การลงทะเบียนเพ่ือการเพ่ิมชุดวิชา และการถอนชุดวิชาในหมวดนี้

โดยอนุโลม
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หมวด3

การลาพักการศึกษา

ข้อ18นักศึกษาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษา
ต่อนายทะเบียนพร้อมชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะลาพักการศึกษาแต่ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกันทั้งนี้ต้องยื่นคำาร้องภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ในกรณีที่นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผล
มาในคำาร้องพรอ้มทัง้ชำาระคา่บำารงุการศกึษาเพ่ือรกัษาสถานภาพเปน็นกัศกึษาให้ครบถว้นตามจำานวนภาคการศกึษาที่ลาพกั
ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาถึงเหตุผลและความจำาเป็นก่อนอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

ข้อ19นกัศกึษาที่ไม่ได้ลาพกัการศกึษาภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดให้ยืน่คำารอ้งขอลาพกัการศกึษา
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นคำาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษาไม่ได้ดำาเนินการลาพักการศึกษาต่อนายทะเบียน

มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ20นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้ังแต่หนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไปและไม่ได้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษา

ภายในกำาหนดเวลา และมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์จะขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำาร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุเหตุผลและความจำาเป็นต่อ
นายทะเบียนเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
จนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ21นกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาใดแล้วจะขอลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีน
แล้วนั้นไม่ได้แต่สามารถขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ22นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษา
รอผลการสอบซ่อมหรือผลการสอบภาคพิเศษ หากชุดวิชาดังกล่าวสอบไม่ผ่านและเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษานั้น ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมสำาเนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลาพักการศึกษาล่าช้าโดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า

ข้อ23 การยกเลิกการลาพักการศึกษาให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอถอนการลาพักการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ภายในกำาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาให้นักศึกษา

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



138 คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำาหนดเป็นไป
โดยถกูตอ้งในการศกึษาตามหลกัสูตรอาศยัอำานาจตามความในขอ้6และขอ้19(6)ของขอ้บงัคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

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

สถานภาพนกัศกึษาและศกึษาตอ่ได้อกีหนึง่ปีการศึกษานบัแต่ภาคการศกึษาที่ครบกำาหนดสามเทา่ของระยะเวลาการศึกษา
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรโดยให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว

ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาที่กำาลังจะส้ินสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาดำาเนินการขอต่ออายุ
สถานภาพนักศึกษาภายในหกสิบวันก่อนการสอบไล่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพ

ข้อ5 การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ดำาเนินการดังนี้
(1) เมื่อนักศึกษาได้รับการแจ้งการส้ินสุดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

ให้ยืน่คำารอ้งขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษาภายในระยะเวลาที่กำาหนดพรอ้มทัง้ชำาระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราที่มหาวทิยาลยั
กำาหนด

(2)เมื่อนายทะเบียนได้รับคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาตามข้อ5(1) แล้ว ให้ดำาเนินการพิจารณา
คำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

(3)ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนพิจารณาคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ

ข้อ6 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดและประสงค์
จะขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ยื่นคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าเพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาเหตุผลและ
ความจำาเป็นภายในสิบห้าวันก่อนวันสอบไล่ในภาคการศึกษาแรกที่ได้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาไปแล้ว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

  (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สำาเร็จการศึกษา
และได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
7/2528วันที่14กุมภาพันธ์2528จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาดังต่อไปนี้

1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายหากสอบไม่ผ่านชุดวิชาใดและได้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประจำาภาคการศึกษานั้นแล้ว ยังไม่ต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป

2.นกัศึกษาที่สอบซอ่มแลว้ไม่ผา่นให้ลงทะเบยีนเรยีนชา้กวา่กำาหนดในภาคการศกึษาถัดไปได้ถา้มีการเปดิสอน
ชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านน้ัน ในกรณีที่นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษา
จะต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3.นกัศกึษาที่ไม่ลงทะเบยีนสอบซอ่มจะต้องลาพกัการศึกษาและชำาระค่าบำารงุการศึกษาเพือ่รกัษาสถานภาพการเปน็
นักศึกษาจนกว่าจะลงทะเบียนเรียนอีก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
    

 ประกาศณวันที่28มีนาคมพ.ศ.2528
 

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพือ่ใหก้ารยา้ยสังกดัสาขาวชิาและการเปลีย่นวชิาเอกของนกัศกึษาเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตาม
ความในข้อ6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 อธิการบดี
จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“การย้ายสังกัดสาขาวิชา” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาจากสาขาวิชาเดิมไปสังกัดสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้าย
“การเปล่ียนวิชาเอก” หมายความว่า การเปลี่ยนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ศึกษาจากเดิมไปยังวิชาเอกอื่น

หรือกลุ่มวิชาเฉพาะอื่นในสาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้
ในหลักสูตรของวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ขอเปลี่ยน

“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4นักศึกษาที่ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปล่ียนวิชาเอก จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งภาคการศึกษาปกติและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายหรือวิชาเอกที่ขอ
เปลี่ยนใหม่

ข้อ5นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกพร้อมทั้งชำาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

นักศึกษาท่ีย่ืนคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปล่ียนวิชาเอก ภายหลังจากระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด
ในวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนดำาเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ6 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตรใหม่แล้ว
ให้ดำาเนนิการยา้ยสงักดัสาขาวชิาหรอืเปลีย่นวชิาเอกให้แก่นกัศกึษาและแจง้ผลการอุนมตัิการยา้ยสงักดัสาขาวชิาหรอืการเปลีย่น
วิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนด
ไว้ในหลักสูตรใหม่ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อาจตัดสินว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่กำาหนดในหลักสูตรใหม่ได้ให้
นายทะเบียนเสนอต่อสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น เมื่อได้รับคำาตอบจากสาขาวิชาแล้วให้นายทะเบียนแจ้ง
ผลการดำาเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาตอบจาก
สาขาวิชา

การยา้ยสงักดัสาขาวชิาหรอืการเปลีย่นวชิาเอกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือนกัศกึษาได้รบัการอนมัุติจากนายทะเบยีนแลว้
ข้อ7นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่ โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเดิมรวมเข้าไปในระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตรใหม่และให้ศึกษาภายในกำาหนดระยะเวลาการศึกษาที่เหลือตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่
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ข้อ8ให้นายทะเบียนโอนชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านแล้วจากสาขาวิชาหรือวิชาเอกเดิมไปยังสาขาวิชาหรือ
วิชาเอกใหม่โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องขอโอนชุดวิชา

ข้อ9ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

     
        

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

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

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

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ในระเบียบนี้
“การโอนชดุวิชา”หมายความว่าการนำาชดุวิชาที่ได้ศึกษาและสอบผา่นในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ของมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ”หมายความว่าคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามระเบียบ

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

เปน็ตน้ไปพรอ้มทัง้ชำาระคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่มหาวิทยาลยักำาหนดโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพรอ้มกับการยืน่คำารอ้ง
(1)สำาเนาผลการสอบหรือใบรายงานผลการศึกษา
(2)เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด
ข้อ6 มหาวทิยาลยัจะพิจารณาการโอนชดุวชิาให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเปน็นกัศกึษาโดยให้โอนชดุวชิาที่นกัศกึษา

สอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรอืในระดบัท่ีสงูกว่าปรญิญาตรีหรอืสัมฤทธิบัตรตามโครงการสมัฤทธิบตัรเขา้สูช่ดุวชิาที่ปรากฏในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

ข้อ7 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำาร้องขอโอนชุดวิชาและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการพิจารณา
หลกัฐานให้แลว้เสรจ็ภายในสิบหา้วันนบัแต่วันที่ได้รบัคำารอ้งและแจง้ผลการพจิารณาการโอนชดุวชิาให้นกัศกึษาทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพิจารณาการโอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้วเสร็จ

ข้อ8 เมือ่นักศกึษาใช้สิทธิโอนชดุวิชาตามข้อ6แลว้และมีชดุวชิาครบตามโครงสร้างของหลกัสตูรที่สมคัรใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาและมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

ข้อ9 ให้บันทึกผลการโอนชุดวิชาตามลำาดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้และนำามาคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งนี้ให้กำาหนดสัญลักษณ์CT(CreditsfromTransfer)ไว้ที่ชุดวิชาที่โอน

ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำาดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

การโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำาดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด
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ข้อ10ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551



 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำานาจตามความในข้อ9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขัน้ประกาศนยีบตัรชัน้สูงและประกาศนยีบตัรพ.ศ.2523อธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของสภาวิชาการในการประชมุครัง้ที่
30/2545เมื่อวันที่22สิงหาคม2545จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอนชดุวชิาหรอืรายวิชาให้แก่ผู้ท่ีมีสถานภาพเปน็นกัศกึษาหรอืผู้เรยีนในหลกัสตูร
ระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย

ข้อ2การโอนชุดวชิาหรอืรายวิชาให้กระทำาได้ตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกเปน็ตน้ไปและให้กระทำาได้ทุกชดุวิชาหรอื
รายวิชา

ข้อ3ชดุวิชาหรอืรายวิชาที่ขอโอนนัน้ต้องเป็นชุดวิชาหรอืรายวิชาซ่ึงสอบผ่านตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำาหนด
ไม่ว่าชุดวิชาหรือรายวิชาน้ันจะได้ปรับปรุงเน้ือหาวิชาแล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีปรากฏอยู่
ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่

ข้อ4นกัศกึษาหรอืผู้เรยีนยืน่คำาขอโอนตามขอ้2แลว้มีหลกัสตูรครบตามโครงสร้างของหลกัสตูรที่สมคัรใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาซึ่งมิใช่ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ใช้สิทธิขอโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาหรือหนึ่งรายวิชา

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

        
 ประกาศณวันที่10กันยายนพ.ศ.2545

 (ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

 (รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ



145 คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

พ.ศ.2556

เพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอาศยัอำานาจตามความในมาตรา15(2)และมาตรา32แหง่พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่1/2556เมื่อวันที่25มกราคม2556จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์พ.ศ.2556”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาและวิธีการดำาเนินงานของ

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

และระดับบัณฑิตศึกษา
“การเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์หมายความวา่การเทยีบงานรายวิชาของผูศ้กึษาในระบบการศกึษา

หรือนอกระบบการศึกษา หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การเทยีบประสบการณ”์หมายความว่าการนำาประสบการณข์องผูศ้กึษานอกระบบการศกึษาหรอืศกึษาตามอธัยาศยั
หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ทำางานสังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ5ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความ ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนที่1

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ6 ให้มคีณะกรรมการขึน้คณะหน่ึงเรยีกวา่“คณะกรรมการบรหิารการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ”์
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งประกอบด้วย

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

ไม่เกินสองคนให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ7ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพื่อให้มีการกำาหนดลักษณะหลักเกณฑ์

และวธิกีารเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์รวมทัง้การโอนชุดวิชาใหส้อดคล้องกบัการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั
(2)พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ

เทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทำางานเพือ่ดำาเนนิการเกีย่วกบัการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณข์องผูป้ระสงคจ์ะขอเทยีบผลการศกึษาหรอื
เทียบประสบการณ์เพื่อดำาเนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

(4)ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ8 ในการแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิใหผู้้อำานวยการสำานกัทะเบยีนและวัดผลและผู้อำานวยการสำานกับณัฑติ-

ศึกษาดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้อำานวยการสำานักทะเบยีนและวัดผลจดัทำาบญัชรีายชือ่ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ภายในและภายนอกซึง่มคีณุสมบัติ

ตามข้อ9และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(2) ให้ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติ

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

จากบัญชีดังกล่าวตามจำานวนที่กำาหนดในข้อ6และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตามข้อ9และดำาเนินการ
แต่งตั้งต่อไป

ข้อ9กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการศึกษาตลอดชีวิตและต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

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

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

หรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นผู้กระทำาการฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณคุณธรรมหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เคยหรือได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่ง

ที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ11ใหก้รรมการตามขอ้6ซึง่เปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายในมหาวทิยาลยั

ผู้แทนสภาวิชาการและผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้

ในกรณกีรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากตำาแหนง่กอ่นครบวาระและมจีำานวนไมถ่งึแปดคนใหม้กีารแตง่ตัง้กรรมการ
แทนตำาแหน่งที่ว่าง และวาระการดำารงตำาแหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละสามปี

ให้นำาความในข้อ8 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล
และผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่ว่างลงเพื่อเสนอต่อ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำาเนินการแต่งตั้งต่อไป

ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งตามวรรคหนึ่ง และยังไม่มี
การแตง่ตัง้ผูแ้ทนทีเ่ป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใหม่ใหก้รรมการผูแ้ทนทีเ่ปน็กรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

ข้อ12นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ9หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10
(4)อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข้อ13การประชมุคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ

เป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม
การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงข้างมากกรรมการคนหนึง่ใหมี้เสียงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ14หลักเกณฑ์วธิกีารเงือ่นไขและอตัราการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกใหเ้ปน็ไป

ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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หมวด1

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี

ข้อ15 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ต้องดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาร้องจากสำานักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างย่ิง
ซึ่งไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำาหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวันหรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันที่
คณะกรรมการอนุมัติ

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ใหค้ณะกรรมการนำาไปประกอบการพจิารณาเปน็รายๆไปและเมือ่คณะกรรมการพจิารณาอนมุตักิารเทยีบผลการศกึษาและ
เทียบประสบการณ์แล้วให้สำานักทะเบียนและวัดผลดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

ข้อ16 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำามาขอเทียบงาน
รายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งยื่นคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ17 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด คณะกรรมการอาจดำาเนินการเองหรือกำาหนดกรอบเวลา
การดำาเนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น เช่น สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
ฝึกปฏิบัติพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานหรือพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ18 ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการอาจดำาเนินการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นเร่งด่วนหรือ
มีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย

ข้อ19 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถย่ืนคำาร้องต่อผู้อำานวยการ
สำานักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำาร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาที่เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้ ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ข้อ20 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ
(1)การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำารายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชาหรือ

ชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2)การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำางานรายวิชา

หรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย

(3)การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำางานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำางาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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ข้อ21 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และไดย้ืน่คำารอ้งขอเทยีบงานรายวิชาเขา้สูช่ดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีในระดบัมหาวิทยาลยัตอ้งมลีกัษณะดงัตอ่ไปน้ี

(1) เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้นและต้องได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่าตัวอักษรCหรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า2.00หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ22 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรท่ีขอเทียบ
และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำามารวมคำานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร

นกัศกึษาที่ได้รบัการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์ตามขอ้บงัคบันี้ไม่มีสทิธไิด้รับปรญิญาเกยีรตนิยิม

หมวด2

การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ23 ให้นำาความในข้อ16 ข้อ17 ข้อ18 และข้อ19 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบผลการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

ข้อ24 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ต้องดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้องจากสำานักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างย่ิงซึ่งไม่อาจ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ำาหนดได้ใหเ้สนอต่ออธกิารบดเีพือ่ขอขยายระยะเวลาไดไ้มเ่กนิสองครัง้ครัง้ละไมเ่กนิ
สามสิบวันหรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เมือ่สาขาวิชาพิจารณาการเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ลงในทะเบยีนประวัตกิารศกึษาของนักศกึษาผู้น้ันแลว้แจง้ใหน้กัศกึษาทราบภายในสบิวนันบัจากวนัทีค่ณะกรรมการอนมุตัิ

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์แล้วให้สำานักบัณฑิตศึกษาดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

ข้อ25 การขอเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณจ์ากการศกึษาในระบบจากหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนหรอืเทยีบเทา่เขา้สู่ชุดวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัใหน้กัศกึษาย่ืนคำารอ้ง
ขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือเทียบเท่าต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ26 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรือรับรอง
และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาผู้นั้น
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่นำามาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมี
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ผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำามาเทียบผลการศึกษาไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษรB หรือแต้มระดับ
คะแนน3.00หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบยีนระดบับณัฑติศกึษาวา่เปน็ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเชือ่ถอืได้ใหก้ารรับรองโดยสถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดัทีอ่อกหนงัสอื
รับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ27 การเทยีบผลการศกึษาจากการศกึษาในระบบจากหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอืน่
หรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้นจะไม่นำาไปคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้

หมวด3

การอุทธรณ์

ข้อ28นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551 ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ให้นำาหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ข้อ29บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด ประกาศ คำาส่ังหรือมติอื่นใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับน้ี ให้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด ประกาศ คำาสั่งหรือมตินั้น
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ระเบียบข้อกำาหนดประกาศคำาสั่งหรือมติขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้

 ประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ.2556

 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ: โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติพ.ศ.2542และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิมาตรา15กำาหนดใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากผลการศกึษา
 ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ

 ตา่งรปูแบบได้ไมว่่าจะเปน็ผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรือไมก่ต็ามรวมท้ังจากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยัการฝกึอาชพี

 หรอืจากประสบการณก์ารทำางานประกอบกบัประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเรือ่งหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สู่

 การศึกษาในระบบพ.ศ.2545ลงวันที่29กันยายน2545ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

 ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ2553 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพ่ือให้การเทียบ

 ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไป

 ในทิศทางเดียวกันจึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการสอบไล่ระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้การดำาเนินการสอบไล่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ46
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบยีบนี้เรียกว่า“ระเบยีบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการสอบไล่ระดบัปรญิญาตรีพ.ศ.2551”
ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการสอบไล่พ.ศ.2524และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4ในระเบียบนี้
“การสอบไล่” ให้หมายความรวมถึง การสอบซ่อม และการสอบอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนดด้วย
“บุคลากรดำาเนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงานควบคุม

ดูแลและดำาเนินการจัดกิจกรรมสอบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
“นกัศกึษา”หมายความว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยัที่มีสทิธิเขา้สอบในชดุวชิาที่ลงทะเบียนเรยีน
ข้อ5มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาภาคละหนึ่งครั้ง และในกรณีที่นักศึกษาสอบไล่

ไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาด้วยก็ได้
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามปฏิทนิการศกึษาที่มหาวทิยาลยักำาหนดเวน้แต่มีเหตสุดุวสิยัหรอืมีความจำาเปน็

ในการวัดผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเลื่อนวันสอบประจำาภาคการศึกษา หรือเลื่อนวันสอบบางสนามสอบ หรือเลื่อนวันสอบ
บางชุดวิชาให้เป็นระยะเวลาอื่นนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ก็ได้

ข้อ6ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด1

คณะกรรมการอำานวยการสอบ

ข้อ7 ให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการอำานวยการสอบ” ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาทุกสาขาวิชาผู้อำานวยการ
สำานักบริการการศึกษาผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์และผู้อำานวยการกองคลังเป็นกรรมการ

ให้ผู้อำานวยการสำานกัทะเบยีนและวดัผลเปน็กรรมการและเลขานกุารและอาจแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ของสำานกัทะเบยีน
และวัดผลอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

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

ตามระเบียบนี้ยกเว้นปัญหาที่เกี่ยวกับการทำาผิดวินัยนักศึกษา
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือบุคคล ให้ดำาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการ

อำานวยการสอบมอบหมาย
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หมวด2

บุคลากรดำาเนินการสอบ

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

ที่อธิการบดีมอบหมายและผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นรองผู้อำานวยการสนามสอบทั่วประเทศ
ผู้อำานวยการสำานักและผู้อำานวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสอบเป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานอำานวยการ

 (ข)บุคลากรงานประสานงานทั่วไป ได้แก่ รองผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลที่ผู้อำานวยการ
สำานักทะเบียนและวัดผลมอบหมาย หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสอบ
เป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานประสานงานทั่วไป

 (ค)บุคลากรงานอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองกลางงานบริการ งานรักษาความปลอดภัยงานประชาสัมพันธ์
งานยานพาหนะงานส่ง-รับข้อสอบงานกองกลางสำารองและเจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆตามความจำาเป็น

(2)บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆประกอบด้วย
 (ก)บุคลากรสนามสอบ ได้แก่ผู้อำานวยการสนามสอบหัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กองกลางกรรมการคุมสอบ

นักการภารโรงยามรักษาการณ์และตำาแหน่งอื่นๆตามความจำาเป็น
 (ข)บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลาง

จากมหาวิทยาลัย
ข้อ10บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ

เพื่อสนับสนุนให้การอำานวยการสอบในทุกสนามสอบของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกประเทศสำาเร็จลุล่วงตาม
วตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลัยด้วยความเรยีบรอ้ยและมีประสทิธภิาพมหาวิทยาลยัจงึมอบหมายให้บคุลากรดำาเนนิการสอบ
ประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ก) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การดำาเนินการสอบและมีอำานาจวินิจฉัยสั่งการในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้การดำาเนินการสอบสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ข) มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา
หรือคำาแนะนำาแก่บุคลากรดำาเนินการสอบตามข้อ9(1)(ค) ข้อ9(2)(ข) และประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสอบ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการดำาเนินการสอบในเบื้องต้น ตลอดจนจัดเตรียมบุคลากรสำารองเพื่อให้พร้อมที่จะไป
ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน

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

ข้อ11บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆมีหน้าที่ควบคุมกำากับดูแลรับผิดชอบเพื่อให้การดำาเนินการ
จัดสอบในทุกสนามสอบที่รับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยบุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆมีหน้าที่และอำานาจตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

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

ผู้ประสานงานการสอบนำากลับมหาวิทยาลัย
(8)แจ้งผลการดำาเนินการสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ13ผู้อำานวยการสนามสอบมีอำานาจดังนี้
(1)อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วนหรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบใน

สนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
(2)อนญุาตให้นกัศกึษาที่มีเหตุจำาเปน็เขา้หอ้งสอบได้เปน็กรณีพเิศษหลงัจากเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำา

การสอบไปแลว้สามสบินาทีโดยพจิารณารว่มกบัผู้ประสานงานการสอบแต่จะอนญุาตใหน้กัศกึษาทีม่าเกินกวา่เวลาสี่สบิห้า
นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้

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

มอบหมายอย่างเคร่งครัด
(5)ประสานงานระหว่างกองกลางสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
(6)ประสานงานให้เจ้าหนา้ท่ีกองกลางสนามสอบชว่ยทำาหนา้ที่คมุสอบชัว่คราวกรณกีรรมการคมุสอบไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้
(7)ทำารายงานสถิติจำานวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรือตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย

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

กำาหนด
(3)ให้คำาแนะนำาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
(4)ออกบัตรเข้าสอบ ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

ในสนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(5)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(6)จดัซองแบบทดสอบเอกสารและวสัดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการสอบมอบให้แก่กรรมการคมุสอบและรับคนืเม่ือการสอบ

เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดทำารายงานการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ
(7)ตรวจนบัจำานวนแบบทดสอบและกระดาษคำาตอบที่กรรมการคมุสอบนำามาสง่คืนให้ตรงกนักับจำานวนนกัศกึษา

ที่เข้าสอบในใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
(8)จัดทำารายงานจำานวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำาตอบที่ส่งคืน
(9)บรรจุแบบทดสอบกระดาษคำาตอบที่สอบแล้วเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ลงหีบห่อให้เรียบร้อย
(10)จัดทำาหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบตามข้อ9(2)(ก)
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(11)กรณีที่มีปญัหากรรมการคมุสอบไม่สามารถปฏบัิติหนา้ที่ได้ให้เจา้หนา้ที่กองกลางทำาหนา้ทีก่รรมการคมุสอบ
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่

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

ให้ลงลายมอืช่ือโดยดูว่ารปูถ่ายของทัง้สองบตัรกับผู้เขา้สอบเปน็บคุคลคนเดยีวกนัและลายมอืชือ่ในบตัรกบัลายมอืชือ่ที่ลงใน
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกันถ้าไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันให้แจ้งหัวหน้าตึก

(6)ไม่อนญุาตให้นกัศกึษาเขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำาการสอบไปแลว้สามสบินาที
เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสนามสอบ และห้ามนักศึกษาที่เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบหากมีเหตุจำาเป็นให้นักศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

(7)ควบคุมไม่ให้เกดิการทุจริตในการสอบหากพบพฤตกิรรมที่สอ่ไปในทางทจุรติให้แจง้หวัหนา้ตกึและทำารายงาน
พร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย
เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

(8)ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบทดสอบและกระดาษคำาตอบของนักศึกษาที่ได้ทำาการสอบแล้วก่อน
อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ

(9)รกัษาความลบัของแบบทดสอบโดยไม่อา่นหรอืไม่ให้บคุคลอืน่อา่นแบบทดสอบยกเวน้นกัศกึษาที่เขา้สอบใน
ชุดวิชานั้นเท่านั้นกรณีนักศึกษาลักษณะพิเศษให้ดำาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(10)เก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)ไม่ให้สูญหายและรวบรวมส่งคืน
กองกลางสนามสอบ

(11)รายงานปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบต่อผู้ประสานงานการสอบ เช่น จำานวนแบบทดสอบไม่ครบตามที่
แจ้งไว้ด้านหน้าซองแบบทดสอบข้อสอบซึ่งสงสัยว่ามีปัญหาจำานวนหน้าแบบทดสอบไม่ครบเป็นต้น

ข้อ17กรรมการคุมสอบมีอำานาจดังนี้
(1)ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
(2)เชญินกัศกึษาท่ีไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบคำาสัง่หรอืคำาแนะนำาของกรรมการคมุสอบออกจากหอ้งสอบหลงัจากที่

ได้ตักเตือนแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตึกและรายงานต่อผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
ข้อ18นักการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหน้าที่ตามที่ผู้อำานวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก และเจ้าหน้าท่ี

กองกลางสนามสอบมอบหมายเช่นจัดเตรียมห้องสอบทำาความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ดูแลห้องสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมที่จะทำาการสอบชุดวิชาต่อไป จัดห้องสอบให้คืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขนกล่อง
ข้อสอบวัสดุอุปกรณ์และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

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

สนามสอบ
(3)ปฐมนิเทศบุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบร่วมกับผู้อำานวยการสนามสอบ
(4)พิจารณารว่มกบัผู้อำานวยการสนามสอบในการอนญุาตให้นกัศกึษาที่มีเหตุจำาเปน็เขา้หอ้งสอบเปน็กรณีพเิศษ

หลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำาการสอบไปแล้วสามสิบนาที แต่จะอนุญาตให้นักศึกษาท่ีมาเกินกว่าเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
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(5)ออกบัตรเข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบใน
สนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง

(6)แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำาเนินการสอบร่วมกับผู้อำานวยการสนามสอบ
(7)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

เจ้าหน้าที่กองกลาง
(8)ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบห้องสอบและการดำาเนินการสอบในแต่ละห้องสอบ
(9)ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสอบและคำาร้องต่างๆที่ได้รับจากสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วนหลังเสร็จสิ้น

การสอบ
(10)ตรวจสอบและรบัมอบจำานวนกลอ่งแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและวสัดุอปุกรณ์จากผู้อำานวยการสนามสอบ
(11)ส่งกล่องแบบทดสอบกระดาษคำาตอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินการสอบต่างๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้กับสำานักทะเบียนและวัดผลพร้อมรายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบ
(12)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ20เจ้าหน้าที่กองกลางจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินการสอบ
(2)ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบที่สนามสอบร่วมกับผู้ประสานงานการสอบ
(3)ออกบัตรเข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

ในสนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(4)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(5)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ21บุคลากรดำาเนินการสอบผู้ใดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบนี้ อันเป็น

การเอ้ืออำานวยให้มี หรือเกิดการทุจริตในการสอบ หรือกระทำาการคัดลอก หรือลักลอบนำาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย
ออกจากห้องสอบให้ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการตามที่กฎหมายกำาหนด
อย่างเคร่งครัดและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำาเนินการทางวินัยด้วย

หมวด3

แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา

ข้อ22นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกายตามแนวปฏิบัติ
ดังนี้

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

เสื้อยืดคอปก
ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเหตุจำาเปน็ไม่สามารถแตง่กายดงักลา่วได้ดว้ยเหตุเจบ็ปว่ยวฒันธรรมประเพณใีนทอ้งถิน่หรือ

กรณีอื่นๆให้ผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบ
เป็นรายๆไปโดยไม่ต้องทำาบัตรแต่งกายไม่สุภาพ

ข้อ23นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัดดังนี้
(1)ประพฤติตนเป็นสุภาพชนมีกิรยิามารยาทเรยีบรอ้ยตอ่กรรมการคมุสอบบคุลากรดำาเนนิการสอบและนกัศกึษา

ที่เข้าสอบคนอื่นๆ
(2)ต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกครั้ง
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(3)เข้าสอบเฉพาะชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้นและต้องไปสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(4)ตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการสอบไดแ้ก่ปากกาดนิสอดำาเบอร์2Bยางลบที่เหลาดนิสอและอุปกรณ์อืน่

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

และแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)
(8)ตอ้งอา่นคำาแนะนำาและขอ้ปฏบิติัในการทำาสอบอย่างรอบคอบตรวจความครบถว้นสมบรูณ์ของแบบทดสอบ

ฉบับที่ได้รับหากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
(9)ต้องหยุดทำาข้อสอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบหรือตามคำาสั่งของกรรมการคุมสอบ
ข้อ24ในกรณีนักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำาตัวประชาชนหรือท้ังสองบัตรมาแสดง

ในการเข้าสอบให้ย่ืนคำารอ้งขอทำาบตัรเขา้สอบณกองกลางสนามสอบกอ่นเวลาสอบชดุวชิานัน้โดยนำารปูถา่ยที่เหมอืนกัน
ขนาดหนึ่งนิ้วที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนจำานวนสองรูปมาขอทำาบัตรเข้าสอบทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบครั้งนั้น

ข้อ25ห้ามนักศึกษากระทำาการดังนี้
(1)เข้าสอบสองชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
(2)สูบบหุรี่หรอืกระทำาการอืน่ใดในหอ้งสอบอนัเปน็การรบกวนผู้อืน่ขณะที่กำาลงัดำาเนนิการสอบหรอืเมือ่เสรจ็สิน้

การสอบแล้ว
(3)นำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำานวยความสะดวกในการตอบแบบทดสอบหรือ

ในการคิดคำานวณ ตำารา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(4)นำาอาวุธวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายไป
(5)กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน พูดหรือติดต่อกับ

นกัศกึษาท่ีเขา้สอบรายอืน่หรอืบุคคลภายนอกพยายามดูคำาตอบจากนกัศกึษาที่เขา้สอบรายอืน่หรอืยอมให้นกัศกึษาที่เขา้สอบ
รายอื่นดูคำาตอบของตน หรือคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบนำาแบบทดสอบหรือกระดาษคำาตอบของมหาวิทยาลัยออกจาก
ห้องสอบ

(6)เขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำาการสอบไปแลว้สามสบินาทีและออกจากหอ้งสอบ
ก่อนเวลาสี่สิบห้านาที

(7)ขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในกระดาษคำาตอบ นอกเหนือจากที่ได้กำาหนดไว้
ในคำาชี้แจงหรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีตอบข้อสอบ

ข้อ26 เมือ่มีนกัศกึษาที่เขา้สอบกระทำาการฝ่าฝืนตอ่ข้อปฏบัิติและข้อห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในหมวดนี้ให้ดำาเนนิการ
ดังนี้

(1)นกัศกึษาที่เขา้สอบกระทำาการหรอืมีพฤตกิารณ์อนัเปน็การทจุรติในการสอบตามขอ้25(5)ให้ดำาเนนิการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551 ในกรณีที่นักศึกษาเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระทำาอันเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของ
นักศึกษาทราบเพื่อดำาเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

(2)นกัศกึษาที่เขา้สอบถกูกรรมการคมุสอบเชญิออกจากห้องสอบตามขอ้17(2)มหาวทิยาลยัจะไม่ตรวจกระดาษ
คำาตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น

(3)นักศึกษาที่เข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายให้ผู้ประสานงานการสอบ ตามข้อ24 หรือนักศึกษา
ที่เข้าสอบโดยใช้บัตรเข้าสอบที่เคยออกให้ในการสอบคร้ังก่อนมาใช้ มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำาตอบและให้ถือว่า
นักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น
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การดำาเนนิการตาม(1)ให้สำานกัทะเบยีนและวดัผลนำาเสนอตอ่คณะกรรมการที่รบัผดิชอบตามระเบยีบมหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551

การดำาเนินการตาม(2)และ(3)ให้เลขานกุารคณะกรรมการอำานวยการสอบนำาเสนอตอ่คณะกรรมการอำานวยการสอบ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

  (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการประเมินผลการศึกษา

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

ข้อ1ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดประเภทของชุดวิชาว่าชุดวิชาใดมีลักษณะเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชา
เชิงปฏิบัติ

ข้อ2ให้สาขาวชิาเปน็ผู้กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรบัการฝกึปฏบิตัิและการสอบไล่ประจำาภาคการศกึษา
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบดังนี้

2.1ชุดวิชาเชิงทฤษฎี ให้มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ20 และให้คะแนนสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของคะแนนเต็ม

2.2ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้กำาหนดการประเมินผลการศึกษา โดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นสำาคัญและคะแนน
การสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบโดยกำาหนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา

2.3กิจกรรมวิชาชีพให้กำาหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ3การให้ลำาดับในการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนดการให้ลำาดับขั้น

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

ข้อ4การให้ลำาดับขั้นจะคิดจากคะแนนรวมของคะแนนฝึกปฏิบัติ กับคะแนนสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ดังนี้

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

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2523เป็นต้นไป

      ประกาศณวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2525

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน
 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซำ้า

เพื่อให้การบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านไปแล้ว แต่นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นัน้ซำา้อีกเปน็ไปดว้ยความถกูต้องและเปน็ประโยชน์แก่นกัศกึษาอธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการในการประชมุ
ครั้งที่41/2526วันที่20ตุลาคม2526จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกผลการศึกษาดังนี้คือ

ในกรณีที่นักศึกษาที่สอบผ่านได้ลำาดับขั้นHหรือSในชุดวิชาใดหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นอีก
มหาวิทยาลัยจะนับชุดวิชาสะสมโดยถือเอาผลการสอบที่นักศึกษาได้สอบผ่านในครั้งแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

        
 ประกาศณวันที่31ตุลาคมพ.ศ.2526

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

พ.ศ.2556

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
ผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ39แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่10/2556เมื่อวันที่
6มถินุายนพ.ศ.2556จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตดัสนิผลการสอบ
เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพพ.ศ.2552ลงวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2552
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ1ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไป

ทัง้นี้ใหน้ำาคะแนนสว่นทีส่อบผา่นไมว่า่จะเปน็ภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบิตัิตัง้แตภ่าคการศกึษาที่1ปกีารศกึษา2548
เป็นต้นไป  มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพ่ือประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตามประกาศนี้

ข้อ2การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการสอบจะได้ลำาดับขั้น

ตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
(2)กรณนีกัศกึษาสอบไลผ่่านภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏิบตัิตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและเขา้สอบซอ่ม

เฉพาะภาคปฏิบัติหากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่า
จะสอบผ่าน

(3)กรณีนักศึกษาสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติและสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้า
สอบซอ่มเฉพาะภาคทฤษฎีหากสอบซอ่มภาคทฤษฎไีมผ่า่นตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาน้ันใหมแ่ละสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
จนกว่าจะผ่าน

กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงแล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
สอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

ข้อ3การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
  (1)การสอบผ่านนักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60
  (2)กรณีที่ผลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่านให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎีหรือ

ภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของส่วนนั้นไว้
   (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี

แล้วนำาคะแนนท่ีได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่านตามที่กำาหนดในข้อ3(1)

   (ข) ในกรณีท่ีสอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ
แล้วนำาคะแนนท่ีได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่านตามที่กำาหนดในข้อ3(1)
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  กรณท่ีีชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีใดมกีารประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุแล้วปรากฏวา่นกัศึกษา
ยงัสอบไมผ่า่นใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิาน้ันใหมแ่ละตอ้งสอบใหผ่้านทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติใหม่เวน้แตน่กัศกึษาท่ีได้
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

        
 ประกาศณวันที่11เดือนกรกฎาคมพ.ศ2556

 (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

 (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ: โดยที่บางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเปิดสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาที่1 ให้มีการฝึกปฏิบัติเฉพาะภาคไล่ที่เปิดสอนได้

มีการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ในภาคการศึกษาท่ี1ปีการศึกษา2556แต่เน่ืองจากมีนักศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2555 ได้สอบไล่ภาคทฤษฎีผ่านแต่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้เข้าสอบ และไม่สามารถ

สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี1ปีการศึกษา2555ได้เพราะต้องเข้าฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีปรับปรุงเอกสารการสอนในภาคการศึกษาท่ี1

ปกีารศกึษา2556ตามประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตดัสนิผลการสอบเพ่ือประเมนิผลการศกึษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.2552 ข้อ2 วรรคท้ายได้กำาหนดว่า “กรณีท่ีชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีประกาศ

ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่” ซ่ึงปกติท่ัวไปแล้วเม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน 

ในภาคการศึกษาน้ัน	 นักศึกษามีสิทธิท่ีจะสอบซ่อมวิชาท่ีไม่ผ่านในภาคการศึกษาน้ันก่อน	 เม่ือปรากฏผลสอบเป็นประการใดแล้วจึงดำาเนินการ 

ตามขั้นตอนต่อไปดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เพือ่ให้การประเมนิผลการเรยีนชดุวชิาประสบการณ์วิชาชีพเปน็ไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเปน็มาตรฐานเดยีวกัน
อาศัยอำานาจตามข้อ22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2523
อธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการในการประชุมคร้ังที่24/2532วันพฤหสับดีที่29มิถนุายนพ.ศ.2532จงึกำาหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้

ข้อ1การประเมนิผลชุดวชิาประสบการณ์วิชาชพีจะตอ้งมีการประเมินทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิโดยประเมนิ
ภาคทฤษฎีร้อยละ40และภาคปฏิบัติร้อยละ60

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

ข้อ3ประเภทข้อสอบและจำานวนข้อสอบให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
3.1ข้อสอบปรนัยแบบ5ตัวเลือกกำาหนดจำานวนข้อสอบประมาณ105-120ข้อ
3.2ขอ้สอบปรนัยแบบ5ตวัเลือกผสมกบัขอ้สอบอตันยักำาหนดจำานวนขอ้สอบตามความเหมาะสมกบัเวลาสอบ
สำาหรับจำานวนข้อสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2ให้ปรับลดลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้สำาหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2532เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
       
 ประกาศณวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2532

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2553

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรม
ประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544 ลงวันที่4 มีนาคม พ.ศ.2545 ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นอาศัยอำานาจ
ตามความในข้อ34(1)และ(3)และข้อ39แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่26/2553วันที่23ธันวาคม2553จึงกำาหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาดังกล่าวไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้

ข้อ1ให้มีการประเมนิกิจกรรมประจำาชดุวชิาในระดบัปรญิญาตรีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิติัในชดุวชิา3ระดบั
ดังต่อไปนี้

(1)ชุดวิชาระดับ1 เป็นชุดวิชาที่มุ่งให้ความรู้พ้ืนฐาน เน้นหลักการและทฤษฎีให้สัดส่วนการประเมินจากการ
ประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค20:80

(2)ชุดวิชาระดับ2 เป็นชุดวิชาที่เน้นทักษะความชำานาญที่มุ่งให้ “ทำาเป็น”และได้รับประสบการณ์จากการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติการเสมือนจริงหรือปฏิบัติการจำาลองให้สัดส่วนการประเมินจากการประเมิน
กิจกรรมต่อการสอบปลายภาค40:60

(3)ชุดวิชาระดับ3 เป็นชุดวิชาที่มุ่งให้นักศึกษานำาหลักการและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงเช่นการฝึกงานการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อหรือประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะเรื่องให้สัดส่วนการประเมิน
จากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค60:40

ข้อ2ให้การประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาตามข้อ1 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยให้นักศึกษาทำากิจกรรมภาคปฏิบัติและส่งงานตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้ประเมินทำาการประเมินให้คะแนน

ข้อ3ให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา(คบ.ช.)มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและรายงานให้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชาทราบ
(2)กำาหนดแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาและสภาวิชาการทราบ
(3) เสนอแต่งตั้งผู้ประเมินกิจกรรมต่อคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ข้อ4ขัน้ตอนการดำาเนนิกจิกรรมในการประเมนิและการรบัสง่กจิกรรมให้เปน็ไปตามปฏทินิและแผนกำาหนด

กิจกรรมตามคู่มือประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาที่คบ.ช.กำาหนดในข้อ3(2)
ข้อ5 เงื่อนไขการประเมินผลมี3กรณีคือ
(1)กรณีนักศึกษาส่งกิจกรรม ให้ได้รับคะแนนเก็บตามท่ี คบ.ช. กำาหนด หากนักศึกษาสอบไล่ไม่ผ่าน ให้นำา

คะแนนกิจกรรมดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องส่งกิจกรรมอีก
(2)กรณีนกัศกึษาไม่สง่กจิกรรมหรอืมหาวทิยาลยัไม่ได้รบักจิกรรมจากนกัศกึษานกัศกึษาจะไมม่ีคะแนนเกบ็และ

ให้ตัดสินผลการสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษานั้นทั้งสอบไล่และสอบซ่อม และในกรณีนี้นักศึกษา
จะส่งกิจกรรมในภายหลังเพื่อให้มีคะแนนเก็บสำาหรับการสอบซ่อมไม่ได้

(3)สำาหรบันกัศกึษาที่ทำากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพจิารณาให้นกัศกึษาได้ประโยชน์สงูสดุโดยการนำาคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้ว
นำาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้นักศึกษา
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ข้อ6ให้สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชากำาหนดชุดวิชาที่จัดให้มีการประเมิน
กิจกรรมประจำาชุดวิชาตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
        

 ประกาศณวันที่14มกราคมพ.ศ.2554

 (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

  (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม

ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554

เพื่อให้การดำาเนินการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547 และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม2551 และครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่6มกราคม2554และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินครั้งที่1/2554เมื่อวันที่26มกราคม2554
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบยีบนีเ้รยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการศึกษาในระบบ
วัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“ระบบการสอบตามความพร้อม” หมายความว่า ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ดว้ยคอมพวิเตอร์ใหบ้รกิารการสอบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนสามารถ
เข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนการสอบไล่ประจำาภาค

“บุคลากรดำาเนินการสอบ”หมายความว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงานควบคุม
ดูแลและดำาเนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

“นักศึกษา”หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คะแนน” หมายความว่า คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา

ด้วยคอมพิวเตอร์
“ชุดวิชา”หมายความว่าชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการสอบตามความพร้อม
ข้อ4ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามความพร้อมประจำาภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้

หมวด1

การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ

ข้อ6ผู้สมัครสอบตามความพร้อม ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบตามความพร้อม
ในภาคการศึกษานั้น

ข้อ7การสมัครสอบตามความพร้อม กำาหนดให้สมัครสอบตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สำาหรับวิธีการ
และขั้นตอนการสมัครสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ8นักศึกษาสามารถสมัครสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาได้1ครั้งต่อ1ภาคการศึกษา
ข้อ9หากนกัศกึษาเขา้สอบตามความพรอ้มและสอบไมผ่า่นมสีทิธเิขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาในชดุวชิา

นั้นได้
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ข้อ10นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบดังนี้
   (1) แสดงบตัรประจำาตวันกัศกึษาและบตัรประจำาตวัประชาชนในการเขา้สอบในกรณีที่ไม่มีบตัรประจำาตวั

ประชาชนหรือบัตรประจำาตัวนักศึกษาบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ ให้ย่ืนคำาร้องขอทำาบัตรเข้าสอบกับ
ผูป้ระสานงานการสอบโดยนำารปูถา่ยทีเ่หมอืนกนัขนาดหนึง่นิว้ทีถ่า่ยไมเ่กนิหกเดอืนจำานวนสองรปูมาขอทำาบตัรเขา้สอบ
ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบรอบนั้นเท่านั้นในกรณีไม่มีทั้งสองบัตรไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

   (2) เข้าสอบได้1ชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกันตามที่แสดงความจำานงไว้กับมหาวิทยาลัย
  (3) เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  (4) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
 (5)ห้ามนักศึกษานำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ
  (6)นักศึกษาต้องไม่กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ
  (7)นักศึกษาต้องไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น
  (8)นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
 (9)ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยเริ่มทำาการสอบไปแล้ว30 นาที และ

ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา45นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ
ข้อ11ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด2

การประเมินผลการสอบ

ข้อ12เมือ่การสอบตามความพรอ้มของนกัศกึษาเสรจ็สิน้นกัศกึษาจะไดร้บัแจง้ผลการสอบของตนวา่สอบผ่าน
หรือไม่ผ่านโดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ

ข้อ13มหาวิทยาลัยจะออกใบแจ้งผลการสอบตามความพร้อมให้ภายหลังสอบเสร็จว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
อยา่งไมเ่ปน็ทางการสำาหรบัผลการสอบอยา่งเปน็ทางการมหาวทิยาลยัจะสง่ใหน้กัศกึษาพรอ้มกบัการประกาศผลการสอบประจำา
ภาคการศึกษานั้น

ข้อ14การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
มหาวทิยาลยักำาหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสอบใชเ้กณฑก์ารตดัสนิผลสอบตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

ข้อ15นกัศกึษาทีส่อบผา่นในระบบวดัผลตามความพร้อมแลว้หากนกัศึกษาเขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษานัน้
อีกให้ถือผลการสอบของระบบวัดผลตามความพร้อมเป็นหลัก

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อม สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษานั้นได้อีกและ
ถ้าสอบไล่ผ่านให้ใช้ผลการสอบผ่านของการสอบไล่นั้น
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หมวด3

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ16บุคลากรดำาเนินการสอบประกอบด้วย ผู้ประสานงานการสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ข้อ17ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ดังนี้
  (1)ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและควบคุมการดำาเนินงานของกรรมการคุมสอบ
  (2)อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำา

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

และให้ลงลายมือช่ือโดยดูว่ารูปถ่ายของทั้งสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อในบัตรกับลายมือช่ือ
ที่ลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้ารูปถ่ายที่ปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันห้าม
มิให้เข้าสอบ

  (4)ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำาการสอบไปแล้ว
30นาทีและหา้มนกัศกึษาทีเ่ขา้สอบออกจากหอ้งสอบกอ่นเวลา45นาทนัีบแตเ่ริม่ทำาการสอบหากมเีหตุจำาเปน็ใหนั้กศกึษา
อยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

   (5)ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบหากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตให้ทำารายงานพร้อม
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล

  (6) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น

 (7)ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
  (8) เชญินกัศกึษาที่ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบคำาสัง่หรอืคำาแนะนำาของกรรมการคมุสอบออกจากหอ้งสอบ

หลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว
ข้อ19เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดังนี้
   (1)ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
  (2) ควบคมุดแูลรกัษาความปลอดภยัระบบฐานขอ้มูลขอ้สอบที่ใชใ้นการสอบใหมี้ความปลอดภยัทีส่ดุ

จากการลักลอบหรือโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
  (3)ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นลูกข่ายแม่ข่ายและระบบเครือข่ายให้สามารถทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

   (4) ใหค้ำาแนะนำาการใชง้านระบบคอมพิวเตอรลู์กข่ายตลอดจนการรกัษาความปลอดภยัใหก้บัเจา้หนา้ที่

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบ
  (5)ประสานงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
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ข้อ20ค่าตอบแทนของบุคลากรดำาเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ประกาศณวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ.2554

 (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

 (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพือ่ใหก้ารออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษาของนกัศกึษาระดับปรญิญาตรีเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจ
ตามความในข้อ6ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดี
จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบยีบน้ีเรยีกว่า“ระเบยีบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

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

สามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาคือใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(3)กรณีที่นักศึกษาศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำาเร็จ

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

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

เป็นรายกรณีไป
ข้อ4นักศึกษาที่ประสงค์จะได้รับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามข้อ3 ให้ย่ืนคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทาง

การศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนดพร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ5นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษาที่ต้องติดรูปถ่ายนักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องพร้อม
ทั้งส่งรูปถ่ายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มาพร้อมคำาร้องด้วย

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

เครื่องประดับใดๆ
 (ข)ทรงผมชายผมสั้นทรงสุภาพหญิงผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยกรณีนับถือ

ศาสนาอิสลามถ้าจำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
  (ค)การแต่งกาย ให้สวมชุดสุภาพตามสากลนิยม ไม่สวมเคร่ืองแบบของสถาบันการศึกษาอ่ืน พระภิกษุ

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

เครื่องประดับใดๆ
 (ข)ทรงผมชายผมสั้นทรงสุภาพหญิงผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ไม่ให้

ปิดบังครุยบัณฑิต
 กรณีนับถือศาสนาอิสลามถ้าจำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
  (ค)การแต่งกายให้สวมเสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาวกระดุมปั๊มผ้าสีขาวและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
 ข้าราชการทหารตำารวจและพนักงานของรัฐให้สวมเครื่องแบบปกติขาวที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนดและ

สวมทับด้วยครุยบัณฑิต
 พระภกิษุสามเณรให้แตง่กายตามกฎของมหาเถรสมาคมแม่ชีให้สวมชดุแม่ชีตามประเพณีโดยไม่ตอ้งสวมทบั

ด้วยครุยบัณฑิตส่วนนักบวชในศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณีและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
ข้อ6มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการออกเอกสารสำาคัญตามข้อ3(4)เป็นคร้ังแรกให้นักศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติการสำาเร็จการศึกษาแล้วโดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องตามข้อ4
ในกรณีที่ผู้ใดประสงค์จะขอเอกสารสำาคญัตามวรรคหนึง่สว่นที่เกีย่วกบัตนในครัง้ตอ่ไปให้ผู้นัน้ย่ืนคำารอ้งขอเอกสาร

สำาคัญทางการศึกษาและให้นำาความตามข้อ4มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบปรญิญาบตัรจะออกใบแทนให้เฉพาะกรณีที่ชำารดุสญูหายหรอืถกูทำาลายโดยผู้ประสงค์จะขอรบัใบแทนปรญิญาบตัร

จะต้องส่งใบปริญญาบัตรที่ชำารุด หรือใบแจ้งความ กรณีปริญญาบัตรสูญหายหรือถูกทำาลายมาพร้อมคำาร้องขอเอกสาร
สำาคัญทางการศึกษา

ข้อ7นักศึกษาท่ีประสงค์จะได้รับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาต่างๆ ที่แปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ต้องยื่นคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา พร้อมสำาเนาเอกสารสำาคัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยที่รับรองสำาเนา
ถกูตอ้งพร้อมท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษาฉบบัภาษาองักฤษตามอตัราที่มหาวทิยาลยักำาหนด

ข้อ8ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาส่ังเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้


 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่5)

พ.ศ.2543

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่13กันยายนพ.ศ.2543

เป็นปีที่55ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา31 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้

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

มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3ให้ยกเลกิความในมาตรา3แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยปรญิญาในสาขาวชิาอกัษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา

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

“มาตรา3ให้กำาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้

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

ทั้งนี้ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วยถ้ามี”

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 ชวนหลีกภัย

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรกำาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าวประกอบกับได้แก้ไข

 อักษรย่อสำาหรับ สาขาวิชาของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

 การกำาหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์การเขียนคำาย่อของราชบัณฑิตยสถานจึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2558

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ.2555  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอำานาจตามความใน
ข้อ15(2)และ(8)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชุมครั้งที่1/2558เมื่อวันที่29มกราคม2558จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบยีบนีเ้รยีกวา่“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนียม
การศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2558เป็นต้นไป
ข้อ3ใหย้กเลิกระเบยีบมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาพ.ศ.2555
ข้อ4ในระเบียบนี้ “ค่าบำารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบำารุงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็น

รายภาคการศึกษาได้แก่ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยค่าชุดวิชาและค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับ

บริการจากมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  “คา่วสัดกุารศกึษา”หมายความวา่เงนิทีน่กัศกึษาจา่ยใหแ้กม่หาวทิยาลยัเปน็คา่เอกสารการสอนดวีดีีซดีเีสยีง
ซีดีมัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษาและเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ

ข้อ5 ให้กำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังต่อไปนี้  

   (1) ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษภาคการศึกษาละ500บาท
   (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า800บาท

  (3) ค่าชุดวิชาชุดวิชาละ300บาท
   (4) ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาละ700บาท
มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดอัตราเรยีกเกบ็เงนิคา่วสัดกุารศกึษาประกอบชดุวชิาคา่วสัดกุารศกึษาเสรมิประสบการณ์

วิชาชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตาม(1)(2)(3)และ(4)ให้เรียกเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นไปยกเว้นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรอียูก่อ่นปกีารศกึษา2556ใหเ้รยีกเกบ็คา่บำารุงมหาวิทยาลัยภาคการศกึษาปกติและภาคการศกึษา
พิเศษภาคการศึกษาละ300บาทแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา2558

ในกรณทีีน่กัศกึษาทีส่อบผา่นภาคปฏบิตัิแตส่อบไมผ่า่นภาคทฤษฎีนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนใหมไ่มต่อ้งชำาระ
คา่วสัดุกจิกรรมในการอบรมเสรมิประสบการณ์วชิาชพีหรอืฝกึปฏบัิตเิสรมิทักษะเวน้แตเ่ปน็ชดุวชิาทีม่กีารปรบัปรงุเอกสาร
การสอนนกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหมโ่ดยตอ้งชำาระเงนิคา่ชดุวชิาคา่วสัดกุารศกึษาและคา่วสัดกุจิกรรมและตอ้งสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่

ข้อ6นกัศกึษาจะตอ้งชำาระเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษาและคา่วสัดกุารศกึษาตามทีก่ำาหนด
ไว้ในข้อ5ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ข้อ7ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งใดๆเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้ ให้นำาเสนอ

สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยตีความ

ประกาศณวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ.2558

    (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์
(รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตผุลในการออกประกาศใชร้ะเบยีบนี้เนือ่งจากระเบยีบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
 และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ.2555 ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับ
 สภาพการณ์ในปจัจบุนัประกอบกับเพือ่ใหนั้กศกึษาซึง่สอบผ่านในภาคปฏบิตัแิลว้ไมต่อ้งลงทะเบยีนเรียนในภาคปฏบิตัแิละไมต่อ้งชำาระเงินคา่วสัดุ
 ค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพและค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีกจึงจำาเป็นต้องออกระเบียบนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่9)

พ.ศ.2555

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชเรือ่งการกำาหนดคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอาศัยอำานาจตามความในข้อ5และข้อ7ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
อธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิในการประชมุครัง้ที่11/2555เมือ่วนัที่20พฤศจกิายน
2555จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิก
(1)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่5)พ.ศ.2545
(2)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่6)พ.ศ.2551
(3)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่7)พ.ศ.2552
(4)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่8)พ.ศ.2555
ข้อ2 ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังนี้
(1)ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดละ150บาท
(2)ค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดวิชาละ200บาท
(3)ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ครั้งละ100บาท
(4)คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงทะเบยีนประวัตนิกัศกึษาตลอดอายกุารเปน็นกัศกึษาคนละ100บาทโดยชำาระ

ค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษาประกอบด้วยการเปลี่ยนที่อยู่การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อหรือชื่อหรือชื่อสกุล
การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก และการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา ยกเว้น
การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาATMของธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)

กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา2552 และได้ย่ืนคำาร้องขอเปล่ียนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตลอดอายกุารเปน็นกัศกึษาจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมในลกัษณะเหมาจา่ยในอัตราคนละ100บาทโดยอัตราคา่ธรรมเนยีมดงักล่าว
ให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา

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

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

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไป

  ประกาศณวันที่3ธันวาคมพ.ศ.2555

 (ลงนาม)สมจินต์สันถวรักษ์

 (รองศาสตราจารย์ดร.สมจินต์สันถวรักษ์)

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่10)

พ.ศ.2557

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง  การกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ5และข้อ7ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
เงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2555อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่2/2557เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2557จึงให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้ ในข้อ2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่9)
พ.ศ.2555

“(1/1)ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนสำาหรับนักศึกษาที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครั้งละ100บาท”

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ประกาศณวันที่28เมษายนพ.ศ.2557

 (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

 (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จึงกำาหนดอัตราค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนสำาหรับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม จึงจำาเป็นต้องออก

ประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้บัตรเครดิต

พ.ศ.2558

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมย่ิงขึ้น
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา15(2)และ(8)แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชพ.ศ.2521ประกอบ
กบัขอ้5วรรคสองแหง่ระเบยีบมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาและคา่วัสดกุารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีพ.ศ.2558สภามหาวิทยาลัยในการประชมุครัง้ที่8/2558เมือ่วนัที่23กรกฎาคม2558จงึใหน้กัศกึษาทีช่ำาระ
เงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาโดยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบ
ค่าดำาเนินการตามอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ2.2ของจำานวนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษา

 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

       
        ประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ.2558

 (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์

(รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการคืนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา

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

1)มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2)มีการลงทะเบียนซำ้าซ้อนอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3)เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
ในกรณีทีนั่กศกึษาหรือผูเ้รยีนสง่คนืวสัดกุารศกึษามาไม่ครบหรอืไม่อยู่ในสภาพท่ีใชก้ารได้มหาวทิยาลยัจะไม่คนื

ค่าวัสดุการศึกษาให้หรือคืนให้บางส่วนแล้วแต่กรณีไป


       ประกาศณวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2527

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

  (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่องการกำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการ
การศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินพ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการเงนิและทรพัยสิ์นในการประชุมครัง้ที่12/2553เมือ่วนัท่ี23พฤศจกิายน2553จงึกำาหนดอตัราคา่สมัครเป็นนกัศกึษา
และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ(เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไน-
ดารุสซาลามมาเลเซียซาอุดีอาระเบียเมืองไต้หวันเมืองฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)ในลักษณะเหมาจ่ายไว้ดังนี้

ข้อ1 ให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเรือ่งการกำาหนดคา่ลงทะเบยีนเรยีนและคา่ธรรมเนยีม
การศึกษาสำาหรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศประกาศณ วันที่2 กรกฎาคม2547 และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

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

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

ที่นอกเหนือจากข้อก.ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ประกาศณวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ.2553

        (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

         (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องคุณสมบัติเงื่อนไขและวิธีการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน
การศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชพ.ศ.2546ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้อาศยัอำานาจตามความในขอ้9และขอ้11
แห่งระเบยีบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าดว้ยกองทนุการศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชพ.ศ.2546อธกิารบดี
ประกอบกบัมตคิณะกรรมการบรกิารกองทนุครัง้ที่1/2556เมือ่วนัที่29สงิหาคม2556จงึใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยั-
ธรรมาธริาชเร่ืองเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรบัทนุการศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชพ.ศ.2546และออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเงื่อนไขการให้ทุนและวิธีการขอรับทุนดังนี้
    (1)คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
    (ก)เปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและกำาลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
     (ข) มีสัญชาติไทย
     (ค)เป็นผู้สอบไล่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย จำานวน2 ชุดวิชา ก่อนภาคการศึกษา

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

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    (ข) มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเป็นค่าบำารุงการศึกษา

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

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชหรอืศนูยวิ์ทยพฒันามสธ.หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี่www.stou.ac.th-ปรญิญาตรี
-ทุนการศึกษา

    (ข)ต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมแนบสำาเนาหลักฐานดังนี้
     1)รูปถ่ายขนาด1หรือ2นิ้วจำานวน1รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือน
     2)สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
    3)สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนกรณีเป็นพระภิกษุให้ใช้ใบสุทธิ
     4)สำาเนาทะเบียนบ้าน
     5) หนังสือรับรองรายได้หรือฐานะครอบครัวพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัว

ข้าราชการของผู้รับรองรายได้หรือฐานะครอบครัว
 ผู้รับรองรายได้หรือฐานะครอบครัวจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำานาญงานขึ้นไป
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ข้อ2  กำาหนดยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา  พร้อมแนบหลักฐานจัดส่งที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการ
การศกึษามหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชต.บางพดูอ.ปากเกรด็จ.นนทบรุี11120ระหวา่งวนัที่15กมุภาพนัธ์-30มถินุายน
ในแต่ละปีการศึกษา



 ทั้งนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

              ประกาศณวันที่30มกราคมพ.ศ.2557

                                                                 
          (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้คือโดยที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ
 สภาวการณ์ปัจจุบัน ทำาให้ทุนการศึกษาท่ีกำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ืองเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับ
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546 ไม่มีความเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพ่ือให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามีความสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
 มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

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

ข้อ1ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
ฉบับลงวันที่18เมษายนพ.ศ.2549

บรรดา ประกาศ มติ หรือคำาส่ังอ่ืนใด ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน

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

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

การสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ4 ด้วยบริการPayatPost ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ของรัฐ
ทัว่ประเทศหรือณจุดรบัเงนิดว้ยบรกิารเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิสง่ถงึสำานกัทะเบยีนและวดัผลมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

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

(3)การสมัครเรยีนในชุดวชิาหรอืรายวชิาเดมิทีส่อบไมผ่า่นหรอืไมไ่ดเ้ขา้สอบภายใตโ้ครงการสมัฤทธบิตัรใหช้ำาระ
ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ400บาทรายวิชาละ500บาท

ข้อ7มหาวทิยาลยัจะจดัใหม้กีารสอบและผู้สมัครต้องเข้าสอบตามวันเวลาและสถานทีท่ีม่หาวิทยาลัยกำาหนด
สำาหรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราชว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ข้อ8ผู้สอบไล่ได้ในชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น

      ประกาศณวันที่23พฤษภาคมพ.ศ.2556

          (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

         (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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	ราย	ชื่อ		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษาภาค(7แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาภาค สถานที่ตั้ง

1.กลาง

2. เหนือ

3.ตะวันออก
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ใต้

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานี

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด(83แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร


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

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

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

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

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

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

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

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

หมายเหตุ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจังหวัดละ1แห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้ง7แห่งรวมทั่วประเทศ83แห่ง
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(1แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์(7แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

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

สถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
สำานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำาบลท่าพระ
สำานักงานเกษตรภาคกลาง
สำานักงานเกษตรภาคเหนือ
สถานีทดลองพืชไร่ตำาบลห้วยโป่ง
สถาบันวิจัยการยางตำาบลคอหงษ์
สถานีทดลองข้าวตำาบลรั้วใหญ่

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(21แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

1.กรุงเทพมหานคร

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

7.นนทบุรี

8.บุรีรัมย์
9.ปทุมธานี

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

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

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวังจันทร์
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม
สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ
โรงพยาบาลวังนำ้าเย็น
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี
โรงพยาบาลพนา

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.(81แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1.กระบี่
 2.กรุงเทพมหานคร


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

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

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

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

21.นครราชสีมา
22.นครศรีธรรมราช
23.นครสวรรค์
24.นนทบุรี
25.นราธิวาส
26.น่าน
27.บึงกาฬ
28.บุรีรัมย์
29.ปทุมธานี
30.ประจวบคีรีขันธ์

31.ปราจีนบุรี
32.ปัตตานี
33.พระนครศรีอยุธยา
34.พะเยา
35.พังงา
36.พัทลุง
37.พิษณุโลก
38.พิจิตร
39.เพชรบุรี
40.เพชรบูรณ์
41.แพร่
42.ภูเก็ต
43.มหาสารคาม
44.มุกดาหาร
45.แม่ฮ่องสอน
46.ยะลา
47.ยโสธร
48.ระนอง
49.ระยอง
50.ร้อยเอ็ด
51.ราชบุรี
52.ลพบุรี
53.ลำาปาง
54.ลำาพูน
55.เลย
56.ศรีสะเกษ
57.สกลนคร

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

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

58.สงขลา

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

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

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

หมายเหตุ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัดจัดตั้งจังหวัดละ1แห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดตั้ง3แห่งประจวบคีรีขันธ์และ
สงขลาจัดตั้งจังหวัดละ2แห่งรวมทั่วประเทศ81แห่ง


