
Call Center 02-5047788

084-4399478, 084-3604465, 084-3605608 

เตมิเตม็ใหฝั้น ผนัสู่รัว้...มสธ.



ค าน า    
  

“เติมเต็มใหฝั้น ผนัสูร่ัว้ มสธ.  ชุด “เรียนได ้ สบายใจ ที่ น่ีไง 

มสธ.” เล่มน้ีจัดท าขึ้ นเพื่ อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ สนใจจะสมัครเรียนกับมสธ . 

รวมทัง้นักศึกษา มสธ. ที่ สมัครเขา้มาใหม ่ซึ่ งเป็นขอ้มูลเกี่ ยวกับระบบการศึกษา 

วิธีเรียน กิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการศึกษา โดยจัดท าเป็นเอกสารพกพาที่

สามารถพกติดตัวไดต้ลอดเวลา มีเน้ือหาที่ ประกอบดว้ยขอ้มูลที่ ควรทราบ โดย

การผูกขอ้มูลดังกล่าวเป็นเร่ืองราวที่ ใชภ้าษาที่ ไม่เป็นทางการ อ่านง่าย เขา้ใจ

ง่าย เพลิดเพลิน ท าใหผู้อ่้านไมเ่ครียด และเบ่ือหน่าย

หากหนังสือเล่มน้ีมีข้อความใดที่ ไม่เหมาะสม ต้องกราบขออภัย      

ไว้ ณ ที่ น้ีด้วย คณะผู้จัดท าหวังเพียงให้เป็นค าพูดที่ อ่านง่าย เข้าใจง่าย            

คลายเครียด และสอดคลอ้งกับสถานการณ์จริงเทา่น้ัน

http://www.cpw.ac.th/IT/image/Cute Borders/Data/page.htm?5,0


บันท      บันทึกขอ้มูลสว่นต๊ัว...ส่วนตัว   เดือนมกราคม พ.ศ...............

เอะ๊!! ปีใหมแ่ลว้จะไปฉลองปีใหมท่ี่ไหนดนีา๊?....................................................................

แลว้จะไปกบัใครดหีละ่?……………………………………………………………………………………………….….

แอบเป็นสว่นตวั นิ๊ด....นึง.......

ชือ่.............................................................นามสกลุ....................................................ชือ่เลน่..................

วนั เดอืน ปีเกิด (บอกไดอ้ะ๊เปลา่)..........................................................................................................

เลขที่บตัรประชาชน....................................................................................................กร ุป๊เลือด............

ที่อยู่............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ขอเบอรโ์ทรหนอ่ยดิ.................................................................................................................................

วางแผนจะทาํอะไรบา้งนา๊ (ในเดอืนนี)้..................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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หลงัจากที่ขา้วหอม ไดส้มคัรเรียนที่มสธ. ประมาณ 2-3 สปัดาห ์ก็ไดร้ับเอกสารการสอน ขา้วหอมเพ่ิงเป็น

นกัศึกษาใหมจึ่งเกิดขอ้สงสยัเกี่ยวกบัระบบการเรียนการสอน ทนัใดนัน้ จึงนกึขึน้ไดว้่า พ่ีตน้บญุที่เคยเป็นร ุ่นพ่ีที่โรงเรียนเดมิ 

ซ่ึงกาํลงัเรียนที่มสธ. จึงไดโ้ทรศพัทห์าโดยทนัที 

กร๊ิงๆ ๆ ..........
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สวัสดีครบั ตน้บญุพดูสายครบั

จา้...ว่าไงขา้วหอม

สวัสดีคะ่ พ่ีตน้บญุ นีข่า้วหอมนะ

ขา้วหอมไดข้า่วว่าพ่ีตน้บญุ

กาํลงัเรียนอยู่ท่ีมสธ.ใช่ไหมคะ่

ใชจ่ะ้ พ่ีกาํลงัเรียน

สาขาวิชานติศิาสตร์

คือตอนนีข้า้วหอมก็สมคัรเรียน

สาขาวิชาวิทยาการจดัการท่ี

มสธ.เหมือนกนัเพ่ิงสมคัรปีนี้
ดี ด ีด ียินดีตอ้นรบันอ้ง

ใหมน่ะจะ้ ว่าแตจ่ะใหพ่ี้

ชว่ยอะไรขา้วหอมไดบ้า้ง

คือ ขา้วหอมไมเ่ขา้ใจเร่ืองเรียน

อยากจะปรึกษาพี่หนอ่ย

ออ๋..ไดซิ้ขา้วหอม ว่างวันไหนหล่ะ

วันเสารน์ีไ้ดไ้หมคะมาเจอท่ีบา้น

ขา้วหอมละกนั
โอเค.. แลว้เจอกนันะ



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว           เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. ...............

กหุลาบแดง แจง้รักประจกัษจ์ิต ใหย้อ้นคิดคาํนงึถึง....(ใครเอ่ย?)..........

เดอืนแห่งความรักนีจ้ะมอบกหุลาบใหใ้ครบา้งนา๊....? (อย่าลืมคนทีร่กัเรามากที่สดุ คือคณุพ่อ คณุแม่

ดว้ยนะจะ้)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

เป็นเดอืนแห่งความรกั.....      ขอบนัทึกชือ่ของคนทีส่นทิที่สดุ หรือร ูใ้จหนอ่ยนะ

ชือ่..........................................................................เบอรโ์ทร. (กนัลืม).....................................................

ร ูม้ัย้? หลงัจากสมคัรเป็นนกัศึกษาของมสธ. แลว้ จะไดร้บัอะไรบา้งนา๊? 

เอกสารการสอน

บตัรประจาํตวันกัศึกษา

โครงสรา้งหลกัสตูร

ใบตอบรบัการขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา

“ไดร้บัครบ หรือยงัเอ่ย?” 
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ในวันเสารต์อ่มา พ่ีตน้บญุก็ไดม้าพบกบัขา้วหอมท่ีบา้นขา้วหอมตามท่ีนดัไว ้ หลงัจากทกัทาย กนัพอสมควรแลว้ 

ขา้วหอมก็เร่ิมตน้ขอคาํปรึกษาจากพี่ตน้บญุเกี่ยวกบัการเรียนของมสธ.
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เอางี ้ขา้วหอมกอ่นอ่ืนขา้วหอมตอ้งไป

ดท่ีูแผนการสอนประจาํหนว่ยหนา้นีไ่ง

แลว้ก็ วัตถปุระสงค ์อ่านไปก็จดบนัทึก

ดว้ยนะ แบบประเมินก็ตอ้งทาํดว้ย

เนีย๊ะพ่ีตน้บญุ..ขา้วหอมไดร้บัหนงัสือ

เรียนแลว้แตไ่มเ่ขา้ใจว่าจะตอ้งอ่านยงัไง

เหรอ  เนือ้หาเยอะมากเลยคะ่

ออ๋! ยงังีน้ีเ่องเขา้ใจแลว้ละคะ ขา้วหอมจะ

เอาแบบวิธีของพี่ตน้บญุไปใชด้ีกว่า เพราะ

ขา้วหอมอ่านตอ่กนัไปเลยแลว้คอ่ยกลบัมา

สรปุ  ปรากฎว่าไมเ่ขา้ใจ แลว้ก็จบัประเด็น

ไมไ่ดเ้ลย

เร่ืองนีก็้เป็นเทคนิคแตล่ะคนแตจ่าก

ประสบการณข์องพี่ พ่ีจะอ่านไปท่ีหนว่ย 

อ่านจบแตล่ะตอนพ่ีก็จะจดบนัทึก และทาํ

แบบประเมินไปทีละตอน พ่ีจะเขา้ใจ และ

จาํไดง้า่ยกว่า

ขา้วหอมจะตอ้งอ่านหมดเลม่ไปกอ่น

ทีเดียวเลย แลว้คอ่ยกลบัมาบนัทึกและ

ทาํแบบประเมินใชไ่หมคะ่



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว                       เดือนมีนาคม พ.ศ. 

..............

อยา่ใจรอ้นตามอากาศละกนั..... ขอบอก......

       “8 มีนาคม เป็นวนัสตรีสากล”    เพื่อน ๆ ร ูก้นัหรือเปลา่ ถา้ร ู ้เอารางวัลไปเลย..........

                       โดยจะบอกถึงเกร็ด และเทคนคิการอ่านเอกสารการสอนของมสธ.

อ่านแผนการสอนประจาํหนว่ย กอ่นอนัดบัแรก

ทาํแบบประเมินผลกอ่น-หลงัเรียน

ดแูนวคิดและวตัถปุระสงคเ์นือ้หาสาระของหนว่ย

พยายามทาํกิจกรรมทา้ยบท

ดเูพ่ิมเตมิจากสื่อเสริมประกอบ

ขอ้ส าคัญ **อ่านแลว้ ตอ้งทาํความเขา้ใจนะคะ**

    เห็นมะ ว่า...งา่ยนดิเดยีว.......ชมิิ ชมิิ
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น่ีคือ

รางวัล



7

การสอนเสริม ก็เป็นบริการวิชาการท่ี

มหาวิทยาลยัจดัใหแ้ก่นกัศึกษาทกุภาค

การศึกษา

การสอนเสริม คือ อะไรคะพ่ีตน้บญุ

เออ..ดีจงัเลยเนอะ....

มหาลยัเขาจะจดัอาจารยข์องมสธ. หรือ

ผูท้รงคณุวฒิุมาสอนเสริมใหก้บั

นกัศึกษา

แลว้ใครมาสอนเสริมใหก้บันกัศึกษาละคะ

เออ..พ่ีตน้บญุถา้เกิดขา้วหอมอ่าน

แลว้ไมเ่ขา้ใจ ขา้วหอมจะถามใครละ 

เพราะขา้วหอมอ่านคนเดียวเอางี ้ถา้ขา้วหอมอ่านแลว้ไม่

เขา้ใจ ขา้วหอมก็เขา้รบัการ

สอนเสริมซิ
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บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว               เดือนเมษายน พ.ศ. ...............
โอโ้ฮ ้เดือนนี ้ทาํไมถึงรอ้นจงัเลย

ไปเลน่นํา้สงกรานตด์กีว่า.....หนกุดี ฮา่ ๆๆๆๆๆ

นกัศึกษา มสธ. **อยา่มวัเลน่นํา้เพลินจนลมืไปว่า  ปลายเดือนนีม้ีสอบไลเ่ทอม 2 นะ**

ไดร้บัตารางสอบหรือยงั

   ไดร้บัแลว้       ยงัไมไ่ดร้บั

 ดทูี่ www.stou.ac.th

 สอบถาม Call Center  02-5047788        

ตรวจสอบและจดบันทึกไวเ้ลยจะ้ว่าสอบที่.....................................................

     พูดถึงการสอบกมี็เทคนิคในการเลือกค าตอบของขอ้สอบมาฝาก เพื่ อน ๆ ดว้ยนะ

- อ่านคาํสัง่ ศึกษาขอ้สอบว่ามีกี่ขอ้ 

- คาํนวนเวลาในการทาํขอ้สอบของแตล่ะขอ้

- อ่านโจทยต์ีความว่าเขาถามอะไร

- อ่านคาํตอบทัง้หมด

- วิเคราะห ์แยกแยะทกุๆ ตวัเลือก

- คดัตวัเลือกที่ผดิชดั ๆ เพื่อกาํจดัตวัลวงออกใหเ้หลือขอ้ที่ถกูที่สดุ

- ระวงัโจทยท์ี่มีคาํปฏิเสธซอ้น เชน่ ไมใ่ช ่ใช ่

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


ณ บา้นขา้วหอม

9

ก็โรงเรียนประจาํจงัหวัดไง แต่

ขา้วหอมตอ้งดนูะว่ามีจงัหวัดไหน

บา้ง มหาวิทยาลยัจะจดัสอน

เสริมใหใ้นวันเสาร-์อาทิตย ์ขา้ว

หอมตอ้งตรวจสอบตารางดกูอ่น

แลว้เขาจดัสอนเสริมท่ีไหน 

และเมื่อไหร่

เดี๋ยวมหาลยัจะสง่ตารางสอนเสริมมาให ้

นีถ่า้เป็นภาคท่ี 1 ก็จะสง่มาใหป้ระมาณ

เดือนกรกฎาคมก็จะไดร้บัแลว้ ตอ่ไปภาค 

2 ขา้วหอมก็รอเดือนธนัวานะ

แลว้ขา้วหอมจะดไูดจ้ากที่ไหนละคะ

หรือขา้วหอมจะดจูากเว็ปไซคข์อง 

มสธ. เขา้ไปท่ี www.stou.ac.th หรือ

สอบถาม Call Center 02-5047788 

ก็ไดน้ะ

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


บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว           เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ................

หลงัจากปลดปลอ่ยแลว้  ก็อย่าลืมกลบัสูบ่ทเรียนดงัเดมินะคะ

ลืมไมไ่ดเ้ลย ลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไปหรอืยงัจะ้

ลงแลว้ >> มีชดุวิชา 1........................... 2............................. 3............................

ยงัไมล่ง >> รีบลงโดยดว่นเลยนะ ถึง 16 พฤษภาคมนีเ้อง

อย่าลืม ลองเขา้ไปดโูครงการสมัฤทธบิตัรที่ www.stou.ac.th บา้งนะ

สมัฤทธบิตัรรุ่นนีเ้ปิดรบัสมคัรถึงสิ้นเดือนมิถนุายนนะคะ

 การติดตอ่ =>ตอ้งการขอ้มลูอะไรเพิ่มเตมิตติตอ่... 

Call Center 02-5047788  

                     ยินดีใหบ้ริการค่ะ
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ณ บา้นขา้วหอม
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เอ! แลว้ถา้ขา้วหอมเขา้รบัการ

สอนเสริมจะตอ้งเสียเงนิไหม

ดีจงัเลยพ่ีตน้บญุ เดี๋ยวขา้วหอมจะ

รีบตรวจสอบวิชาท่ีขา้วหอม

ลงทะเบียนจะมีสอนเสริมวันไหน

แลว้ขา้วหอมจะเขา้ทกุครัง้เลยคะ่

อุย้ ไมม่ีเสียคา่ใชจ้่ายหรอก แถมยงัจะไดร้บั

เอกสารโสตทศันป์ระกอบการสอนเสริมในชดุ

วิชานัน้ ๆ ดว้ยนะ อีกอย่างนะเวลาขา้วหอม

ไปเขา้รบัการสอนเสริมนอกจากจะไดพ้บกบั

อาจารยท่ี์มาสอนแลว้ ขา้วหอมยงัจะไดเ้จอกบั

เพื่อนที่เรียนวิชาเดียวกนัเยอะแยะเลย
เออ..ก็ดีเนอะขา้วหอมจะไดม้ีเพื่อน

เวลามีปัญหาอะไรจะไดต้ดิตอ่กบั

เพื่อนไดไ้มต่อ้งรบกวนพ่ีตน้บญุ

บ่อยๆ ขา้วหอมเกรงใจ 

ไมเ่ป็นไร พี่ยินดีรบัเป็นท่ีปรึกษาให ้เออ.. นีข้า้ว

หอมถา้ขา้วหอมมีขอ้สงสยัหรือปัญหาอะไร

ขา้วหอมก็สามารถโทรตดิตอ่กบั Call Center 

ของมสธ.ไดน้ะท่ีเบอร ์02-5047788



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว            เดือนมิถุนายน พ.ศ. ................

ฝนก็ตกพราํ พราํ มองดสูายฝน แลว้ชืน่ใจ สดชืน่อีกแลว้.....กา๊กๆๆๆ ชิม ิชมิิ

และแลว้...เดอืนแห่งการรอคอยก็มาถึง

ไมใ่ช!่ งานแตง่งาน หรืองานบวช แต.่..เป็น

     ผลสอบเทอม 2 ประกาศแยว้ เย้ๆ ๆ ตื่นเตน้ๆๆ

ผา่น ชดุวิชา................................... ไมผ่า่น ชดุวิชา...................................

       ชดุวิชา...................................          ชดุวิชา...................................

       ชดุวิชา...................................          ชดุวิชา...................................

ไมเ่ป็นไรนะคะ ถา้สอบไมผ่า่น สามารถซ่อมได ้สู้ๆ ๆ คะ่

        ตรวจสอบผลสอบ   - www.stou.ac.th

- Call Center 02-5047788
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ดแูลสขุภาพดว้ยนะครบั...

http://www.stou.ac.th/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i688.photobucket.com/albums/vv250/kooydi/Rainy-Day.jpg&imgrefurl=http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php%3Fid%3D484512%26chapter%3D13&usg=__DiYMhjLj0J-A6BVyvTqxIokUcFY=&h=893&w=800&sz=229&hl=th&start=174&um=1&itbs=1&tbnid=xFEDWBKR1U8B1M:&tbnh=146&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%26start%3D160%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26rlz%3D1R2IRFC_enTH348%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i688.photobucket.com/albums/vv250/kooydi/Rainy-Day.jpg&imgrefurl=http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php%3Fid%3D484512%26chapter%3D13&usg=__DiYMhjLj0J-A6BVyvTqxIokUcFY=&h=893&w=800&sz=229&hl=th&start=174&um=1&itbs=1&tbnid=xFEDWBKR1U8B1M:&tbnh=146&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%26start%3D160%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26rlz%3D1R2IRFC_enTH348%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i688.photobucket.com/albums/vv250/kooydi/Rainy-Day.jpg&imgrefurl=http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php%3Fid%3D484512%26chapter%3D13&usg=__DiYMhjLj0J-A6BVyvTqxIokUcFY=&h=893&w=800&sz=229&hl=th&start=174&um=1&itbs=1&tbnid=xFEDWBKR1U8B1M:&tbnh=146&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%26start%3D160%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26rlz%3D1R2IRFC_enTH348%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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พ่ีตน้บญุคะ คือขา้วหอมไดร้บั 

SMS เร่ืองปฐมนเิทศ แตข่า้ว

หอมไมท่ราบว่ามีประโยชน์

ยงัไงคะ 

ดีจงัเลยคะ่ แลว้ที่กรงุเทพฯ เขาจดัท่ี

ไหนคะ?

ขา้วหอมจะ้อย่างนอ้ยๆ ขา้วหอมก็จะได้

ร ูร้ะบบการเรียนการสอนทางไกล 

วิธีการเรียนการสอน และแนวปฏิบตัิ

ตา่งๆ จะไดท้าํใหถ้กูตอ้งไงจะ้

ออ๋ แตข่า้วหอมไมแ่นใ่จว่าช่วงนัน้

จะตอ้งไปตา่งจงัหวัดหรือเปลา่
ไมเ่ป็นไร ที่ตา่งจงัหวัดก็มีจัดตามศนูยบ์ริการ

การศึกษาประจาํจงัหวัดและศนูยวิ์ทยพฒันา 

มสธ. ขา้วหอมก็ไปเขา้ไดน้ะ

ก็จดัท่ี มสธ.นนทบรีุ เรานีแ่หละ ประมาณชว่ง

กลางเดือนกรกฎาคมนะ แลว้ขา้วหอมจะได้

ร ูจ้กัเพ่ือนเยอะๆ  ไดพ้บอาจารยด์ว้ย

ขา้วหอมก็จะปรึกษาเร่ือง

เรียนไดด้ว้ย คะ่ พ่ีตน้บญุขอบคณุมากค่ะสาํหรบั

ขอ้มลู



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว             เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

...............

เดอืนน้ี เป็นเดอืนแห่งการท าบญุ อย่าลืมเขา้วัด.. ท าบญุ.. ตักบาตร.. กันนะคะ....

ผลสอบประกาศแลว้ ถา้สอบไมผ่า่น สามารถซ่อมได ้โดย...

    นาํแบบฟอรม์การลงทะเบียน ผา่นไปรษณีย,์ ธนาคาร 

    เสียคา่ลงทะเบียนสอบซ่อมชดุวิชาละ 150 บาท เท่านัน้ นะคะ

โอะ๊ๆๆ เกือบลืมแนะ่ว่า จะหมดเขตการเพิ่มชดุวิชาแลว้นะ  อย่าลืมถา้เป็นไปได ้ 

เพิ่มใหค้รบ 3 ชดุวิชานะ  (จะไดจ้บเร็วๆ ไง...)

   การมีเป้าหมายที่ ด ีเทา่กับ ส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง แต่...หากมีเทคนิค 

   หรือยุทธวธีิ อ่ืนๆ ก็จะท าใหป้ระสบผลส าเร็จย่ิงขึ้น...ชิมิ ชิมิ....

   (เขาเป็นสัปรด จริงๆ) !!! ฮ่า ฮ่า ฮ่า

14

ไปปฐมนิเทศ...กนันะครบัstou
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แลว้ขา้วหอมตอ้งทาํยงัไงหละ่

มสธ. จะมีชมรมนกัศึกษาอยู่

ทกุจงัหวัดเลยละ

ขา้วหอมก็ลองโทรไปตดิตอ่กบั

คณะกรรมการชมรมนกัศึกษา โดย

ดจูากเว็ปไซตข์องมสธ. และเขา้ไปท่ี

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาดก็ูได ้
ถา้ขา้วหอมจะโทรสอบถามท่ี Call Center 

กอ่นไดไ้หม
ไดข้า้วหอมโทรไปหมายเลข

Call Center 0-2504-7788 เลยนะ

คะ่..ไดค้ะ่

ขา้วหอมวันนีพ่ี้ขอตวักอ่นนะ 

พอดีพ่ีมีธรุะ ไวอ้าทิตยห์นา้ถา้

พ่ีว่างจะแวะมาเย่ียมอีกนะ
คะ่ ถา้ขา้วหอมมีขอ้สงสยัเร่ืองไหน

อีก ขา้วหอมจะเก็บไวถ้ามพ่ีตน้บญุ

อาทิตยห์นา้ค่ะ

เมื่อพดูถึงเพ่ือนที่เรียน ถา้ขา้วหอม

ตอ้งการเจอเพ่ือนเยอะๆ ก็สมคัร

เขา้เป็นสมาชิกชมรมนกัศึกษาดซิู
มีชมรมนกัศึกษาดว้ยเหรอคะ



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว            เดือนสิงหาคม พ.ศ. ................

รูไ้หมเอ่ย...ว่า ครคูนแรก ของเรา คือใคร? …………ออ๋  แม่นะเอง 

12 สิงหาคม เป็นวนัแม ่อย่าลืมทาํสิ่งดีๆ เพื่อแมด่ว้ยนะคะ

อะ..อะ.. ยงัไมห่มด เดอืนนี ้ยงัมคีวามสาํคญัอย่างย่ิงตอ่นกัศึกษา มสธ. อีกคือ  

การสอบไลภ่าคพิเศษ และการสอบซ่อมของเทอม 2 (เสาร-์อาทิตยแ์รกของเดือน)

การสอนเสริม เทอม 1   อย่าลืมเขา้นะ

การสมคัรเรียน ภาคปลาย (นกัศึกษาใหม่) อย่าลืมบอกเพื่อนๆ ตอ่ๆ กนันะว่ามาเรียนมสธ. ดว้ยกนั

บนัทึกสว่นตวัดีกว่า

เอะ๊!!! เราสอบผา่นกี่ชดุวิชาแลว้นะ

1.........................  2........................... 3..........................

4...................  5.................... 6....................

ลงทะเบียน ภาคพิเศษ ไวห้รอืเปลา่  ลงไวช้ดุวิชา........................

16

***แม่น้ีมีบุญคุณอันใหญ่หลวง  ทีเ่ฝ้าหวง 
ห่วงลูกเม่ือหลัง เม่ือยังนอนเปล***
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เป็นยงัไงบา้งหละ่ขา้วหอม

อ่านหนงัสือไปถึงไหนแลว้

สปัดาหต์อ่มา ตน้บญุก็ไดแ้วะมาเย่ียมนอ้งขา้วหอมท่ีบา้น ตามที่นดัไว้

ขา้วหอมอ่านตามที่พ่ีตน้บญุแนะนาํทกุ

อย่างเลย แตก็่มีบางเร่ืองที่ขา้วหอมสงสยั

เร่ืองอะไรเหรอที่ยงัไมเ่ขา้ใจนะ่

ขา้วหอมสงสยัเกี่ยวกบักิจกรรม

ประจาํชดุวิชา เราตอ้งทาํสง่หรือ

เปลา่คะ

ขา้วหอมกิจกรรมประจาํชดุวิชา จะมีไม่

ครบทกุชดุวิชา ถา้วิชาไหนมีกิจกรรม 

ขา้วหอมก็ตอ้งทาํสง่ใหท้นัภายในเวลาที่

เขากาํหนดนะจะ้
ออ๋ เหรอคะแลว้อีกอย่างที่ขา้วหอม

สงสยัคือ เรายงัไมท่นัสอบเลย แตไ่ดร้บั

คูม่ือใหล้งทะเบียนเทอมตอ่ไปแลว้



บันทึกขอ้มูลสว่นต๊ัว...ส่วนตัว            เดือนกันยายน พ.ศ. ................

เดือนน้ี เป็นเดือน แห่งการสถาปนา มสธ. ปีน้ีก็อายคุรบ 32 ปี แลว้นะ

กิจกรรมเดือนนี้

- เขา้รับการสอนเสริม เทอม 1

- ลงทะเบียนเรียน เทอม 2 หรือยงั...

ลงแลว้ ม.ี........ชดุวิชา คือ 1...................... 2..................... 3.......................

ยงัไมล่ง - รอใบแจง้ก่อน

- รอเงนิเดอืนก่อนนะ

- กาํลงัจะลงแลว้

ถา้ยงัไมล่งใหร้ีบโดยด่วนนะคะ จะไดห้นงัสือมาอ่านเร็วๆ ไง

- ใกลส้อบ เทอม 1 อีกแลว้ อ่านหนงัสือจบหรือยงั

อ่านแลว้ กาํลงัอ่าน

- จบอย่างสมบรูณ ์ฮา่ ฮา่ ฮา่ - เร่งๆ หนอ่ยนะ เดี๋ยวไมท่นัสอบ       

- เขา้ใจอย่างยิ่ง - พยายามอยู่ค่ะ สู้ๆ ๆ 

18

ไปสมคัรเรียน มสธ. กนัเถอะ
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คืองีน้ะ มหาวิทยาลยัจะสง่คูม่ือให้

ลงทะเบียนกอ่น ถึงแมว่้าจะยงัไมไ่ดส้อบ

ในเทอมนีก็้ตาม เราก็ตอ้งลงทะเบียนของ

เทอมตอ่ไปลว่งหนา้ ซ่ึงพอขา้วหอมสอบ

เสร็จก็จะไดร้บัหนงัสือเทอมไหม่อ่านตอ่

ไดเ้ลย ดีซะอีกทนัใจดี

แลว้ถา้ขา้วหอมสอบไม่ผา่นละคะ 

จะทาํยงัไงกบัวิชาท่ีลงไปกอ่น

ไมเ่ป็นไร ถา้ขา้วหอมสอบไมผ่า่นก็ไม่

กระทบกบัวิชาท่ีลงทะเบียนไปกอ่น 

เพราะขา้วหอมมีสิทธ์ิสอบซ่อม ซ่ึงไม่

เกี่ยวกบัการสอบไลข่องภาคตอ่ไป

การลงทะเบียนในภาคตอ่ไปจาํเป็น

ไหมท่ีเราตอ้งลงวิชาท่ีเขาจดัมาใหเ้รา  

เลือกวิชาลงเองไดไ้หมค่ะ

จริงๆ แลว้ก็ทาํไดท้ัง้ 2 วิธีนัน่แหละ แต่

เพื่อความแนน่อน เราก็ควรจะลงทะเบียน

ในชดุวิชาท่ีเขาจดัมาใหก้อ่น เพราะเป็น

วิชาท่ีมหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้ว่า ควร

จะเรียนวิชาอะไรเป็นพ้ืนฐานของวิชาอ่ืน 

และมีวันเวลาสอบไม่ตรงกนั

แลว้กรณีท่ีเราเลือกชดุวิชาลงเองมี

หลกัเกณฑอ์ย่างไรคะ

ขา้วหอมตอ้งดจูากโครงสรา้งหลกัสตูร

ว่าตอ้งเรียนอะไรบา้ง แลว้เลือกมาไมเ่กิน

3 ชดุวิชา ท่ีวันเวลาสอบไมต่รงกนั

ออ๋ ขา้วหอมเขา้ใจแลว้คะ



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว              เดือนตุลาคม พ.ศ. ................

ปลายฝน  ตน้หนาว แลว้นะ อบอ ุ่นรา่งกายเขา้ไว้

อยา่เจ็บ อย่าไข ้อยา่ไอ อยา่จาม >> เตรียมพรอ้ม.....เสมอ 

อยา่ลมื ลงทะเบียนเรียน เทอม 2 ดว้ยนะ จะหมดเขตแลว้ รีบๆ หนอ่ย

อ่านหนงัสือเตรียมสอบเทอม 1  หรือยงั

พรอ้มแลว้ ยงัไมพ่รอ้ม

อ่านเกือบหมดแลว้

อ่านไดค้ร่ึงเดยีว

**อย่าลมื เตรียมใหพ้รอ้มเพื่อสอบไลเ่ทอม 1 บนัทึกไวก้อ่นดกีว่า

1. ชดุวิชา........................................ สอบวนัที่............................ เวลา....................หอ้งสอบที่...........

2. ชดุวิชา........................................ สอบวนัที่............................ เวลา....................หอ้งสอบที่...........

3. ชดุวิชา........................................ สอบวนัที่............................ เวลา....................หอ้งสอบที่..........

ชวัรม์ากเลยยงัไงก็ผา่นแน ่ เพราะวา่อ่านหนงัสือเต็มที่แลว้ค๊า.....(ไมไ่ดโ้มน้ะ) ฮิๆๆ

20

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://student.nu.ac.th/50411240/chutima_meu/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg&imgrefurl=http://learners.in.th/blog/bhatips/351193&usg=__ZLDEisXExlZp9p4AELMN54ETNBc=&h=380&w=400&sz=123&hl=th&start=28&itbs=1&tbnid=5iKmVr6zwAo_zM:&tbnh=118&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%26start%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


21

ออ๋..ก็ดจูากคูม่ือลงทะเบียนเรียนนัน่

แหละจะมีภาคผนวกท่ีจะบอกว่ามีชดุ

วิชาท่ีหา้มลงเป็นเลือกเสรีในสาขาท่ี

เราเรียนอะไรบา้ง

ขา้วหอมก็เลือกชดุวิชาใดก็ไดท่ี้เปิดสอน 

ในระดบัปริญญาตรี แตต่อ้งดดูว้ยนะ 

ว่าเป็นชดุท่ีหา้มเลือกหรือเปลา่

มีคะ ขา้วหอมไมเ่ขา้ใจชดุวิชา

เลือกเสรี  เป็นยงัไงเหรอค่ะ

แลว้จะร ูไ้ดย้งัไงว่าชดุไหนหา้มลง

แลว้มีเร่ืองอะไรท่ียงัไมเ่ขา้ใจ

อีกใหม

แสดงว่าชดุไหนท่ีเขาหา้มนาํมาลง

เป็นชดุวิชาเลือกเสรี เราก็ลงไมไ่ด ้

ใชไ่หมคะ

ใชแ่ลว้จะ้
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บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว          เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ................

หนาวจะตายอยูแ่ลว้ นอ้งแกว้ยงัไม่เห็นใจบา้ง... 

ถึงจะหนาวยงัไง ก็อยา่ลืมเปิดหนงัสอือ่านนะคะ

ขา่วดว่น ขา่วดี

- บอกเพื่อนๆ ญาติๆ  ที่ยงัไมไ่ดส้มคัร มสธ. รีบดว่นนะคะ จะหมดเขตรบัสมคัรวนัที่ 5 พฤศจิกายน 

นีแ้ลว้ เร่งหนอ่ยจา้........

- ปลายเดือนนีผ้ลสอนเทอม 1 จะประกาศแลว้ เย.้..ดีใจ ตื่นเตน้ๆๆ...

   ผา่นแนเ่ลย(ชมิิ ชมิ)ิ

- ฝากบอกเพื่อนๆ นะว่า ปริญญาโท เปิดรบัสมคัรแลว้คะ่........สอบถาม

   Call Center 02-5047788

**วนัเพ็ญเดือนสิบสอง น ้าก็นอง เต็มตลิ่ง เราทัง้หลาย ชายหญิง สนกุกนัจรงิ วนัลอยกระทง**

อย่าลืม....การลอยกระทง เป็นประเพณีอนัดีงามของคนไทย

ใชว้สัดทุี่ไมท่าํลายสิ่งแวดลอ้ม มาทาํกระทงนะคะ 
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ออ๋ ก็นาํแบบฟอรม์ไปชาํระงนิผา่นระบบ 

Pay at post ท่ีไปรษณียไ์ทย หรือผา่น

เคานเ์ตอรธ์.กรงุไทย ทหารไทย กรงุศรีฯ  

ธกส. หรือมาดว้ยตวัเองที่ มสธ. แลว้ยงั

ศนูยวิ์ทยพฒันามสธ. อีกนะ
โอโ้ห ทางเลือกเยอะแยะเลย..เอ 

เห็นพ่ีตน้บญุพดูถึงศนูยวิ์ทย

พฒันามสธ. หลายครัง้แลว้ขา้ว

หอมสงสยัว่าศนูยวิ์ทยพฒันา 

มสธ. อยู่ท่ีไหนละคะ

มีชอ่งทางไหนบา้งคะ่

ศนูยวิ์ทยพฒันามสธ. มีกระจายอยู่ทกุ

ภมูิภาค มีทัง้หมด 10 แห่ง ก็มี ลาํปาง 

สโุขทยั นครสวรรค ์นครนายก เพชรบรีุ 

จนัทบรีุ อบุลราชธาน ีอดุรธาน ี

นครศรีธรรมราช แลว้ก็ยะลาจะ้ 

เออ..พ่ีตน้บญุในการ

ลงทะเบียนเทอมตอ่ไปขา้ว

หอมจะตอ้งไปลงทะเบียนและ

จ่ายเงนิท่ีไหนคะ
ทาํไดห้ลายวิธีนะขา้วหอม



บันทึกขอ้มูลส่วนต๊ัว...ส่วนตัว          เดือนธันวาคม พ.ศ. ................

Merry Christmas & Happy New Year

เดือนแห่งส่งทา้ยปีเก่า เพ่ือตอ้นรบัปีใหม่ อะไรท่ีไม่ดีในปีเก่า ขอใหน้ ามาเป็นบทเรียน

แลว้ก็ใหโ้ยน มนัท้ิงไป... แลว้เร่ิมตน้ใหม่นะคะ เป็นก าลงัใจให ้สู ้ๆ ๆๆ

ผลการสอบประกาศแลว้!! ขอบอก  ขอบอก

ตรวจสอบทาง www.stou.ac.th หรือ Call Center 02-5047788 หรือ 

รอใบแจง้ผลการสอบทางไปรษณียน์ะคะ

สอบผา่น

          1.ชดุวิชา................................ 2.ชดุวิชา................................. 3.ชดุวิชา.....................................

ปล. สาํหรบัคนที่สอบไมผ่า่น...ไมเ่ป็นไรนะคะ ซ่อมได ้ทกุอย่างมีทางแก ้ไปลงทะเบียนสอบซ่อมไดเ้ลย

สูอี้กครัง้ เพื่อชยัชนะ..........เทา่นัน้

           ส้ินปีอย่างมีความสขุ  ไรทุ้กข ์และโรคภัย ทุกๆ ท่าน เทอญ สาธุ

                ****สวสัด*ี***
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มีซิ...มีทนุมสธ. และทนุ กยศ.  

เออ..พ่ีตน้บญุท่ีมหาลยัอ่ืนมีการ

ใหท้นุดว้ย แลว้มสธ.มีใหม

ทนุมสธ. ย่ืนใบสมคัร 15 ก.พ. – 15 มิ.ย. 

สว่นทนุ กยศ. พ่ีว่าใหด้รูายละเอียดไดท่ี้ 

www.studentloan.or.th หรือสอบถามท่ี 

Call Center มสธ. 0-2504-7788 วันนีพ่ี้ตน้บญุตอ้งมาเหนือ่ย

กบัขา้วหอมอีกแลว้ ขา้วหอม

เกรงใจจงั แตเ่ขา้ใจอะไรขึ้น

เยอะเลยคะ่

25

ไมเ่ป็นไร พ่ียินดี  ว่าแตต่อนนีข้า้วหอม

อ่านหนงัสือบา้งแลว้หรือยัง

ก็เร่ิมอ่านบา้งแลว้ค่ะ แตย่งัไงขา้วหอม

ตอ้งรีบทาํกิจกรรมประจาํชดุวิชาให้

เสร็จกอ่นเดี๋ยวจะสง่ไมท่นักาํหนด

ทัง้ 2 ทนุสมคัรเมื่อไรคะ

ดีแลว้รีบทาํซะนะ แลว้ก็ตัง้ใจอ่าน

หนงัสือ และอย่าลืมไปเขา้รับการ

สอนเสริมนะ ดว้ยหละ่

พ่ีว่าวันนี ้พ่ีกลบักอ่นดีกว่า ขา้วหอมจะไดไ้ป

ทาํกิจกรรมประจาํชดุวิชาตอ่ใหเ้สร็จ แลว้ว่าง

พ่ีจะแวะมาถามขา่วคราวใหมน่ะจะ้ ถา้มีอะไรก็

โทรไปหาพ่ีก็ได ้ไมต่อ้งเกรงใจนะ

ขอบคณุคะ่พ่ีตน้บญุ

http://www.studentloan.or.th/


จะตดิตอ่กบั มสธ. ไดย้งัไง

ศนูยส์ารสนเทศ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

Call Center  0-2504-7788(เวลา 09.00-19.30 น.) จนัทร-์ศกุร์

เสาร-์อาทิตย ์ เวลา 09.00-16.30 น.

084-4399478, 084-3604465, 084-3605608(เวลา 09.00-22.00น.) ทกุวนั

ท่ีนีเ่ลย.....

จ ำให้ได้ นะจ้ะ

26
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ใกลส้อบแลว้นะ ขา้วหอม

อ่านหนงัสือหมดหรือยงั 

ก็จบหมดทกุเลม่แลว้พี่ แตน่ีข่า้ว

หอมตอ้งเดินทางไปตา่งจงัหวัด 

ไมร่ ูจ้ะกลบัมาทนัสอบหรือเปลา่

อุย้..ไมต่อ้งกงัวลหรอก มสธ. มี

สนามสอบทกุจงัหวัดทัว่ประเทศ

แลว้ จะร ูส้นามสอบเมื่อไหร่ละคะ

เดี๋ยวมหาลยัก็จะสง่ใบแจง้สนามสอบมาให้

นกัศึกษาทกุคนนะจะ้ขา้วหอม หรืออีกสกั

ระยะหนึง่ขา้วหอมอาจจะตรวจสอบสนาม

สอบทางเว็บไซต ์www.stou.ac.th หรือโทร

ถาม Call Center  02-5047788 ก็ไดน้ะ

          หลงัจากวันนัน้ ตน้บญุก็ไดแ้วะเวียน และโทรศัพทไ์ปคยุกบัขา้วหอม ถามขา่วคราวการเรียนของขา้วหอมก็ทราบว่าขา้วหอมไดเ้ขา้

ไปเรียนสอนเสริมทกุครัง้ตามท่ีกาํหนดในตารางสอนเสริม แลว้ก็อ่านหนงัสือทบทวนหลงัจากไปเรียนสอนเสริมกลบัมาแลว้   เมื่อเวลา

ลว่งเลยไประยะหนึง่ตน้บญุก็ไดโ้ทรศัพทไ์ปหาขา้วหอม

ออ๋....เขา้ใจแลว้คะ่

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


สว่นภมูภิาค 

 มสธ. มศีนูยวิ์ทยพฒันา กระจายอยู่ตามภาคตา่งๆ ตัง้ 10 แห่งนะ 

อยากรูไ้หม... ถา้อยากรู.้.. เดีย๋วบอกให ้ตามนีเ้ลยจะ้.....

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ลาํปาง

หมู ่2 ถ.ลาํปาง-เชยีงใหม ่ต.ปงยางคก อ.หา้งฉตัร จ.ลาํปาง 52190

โทรศัพท ์054-269531-4 โทรสาร 054-269527

E-mail Address : lp.adoffice@stou.ac.th

28

ภาคเหนือเจา้...
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ก็มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา บตัรประชาชน 

ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ สว่นการแตง่

กายขา้วหอมก็ควรใส่กระโปรง รองเทา้

สภุาพ ก็คือแตง่ตวัใหส้ภุาพนะจะ้

ถา้ขา้วหอมจะไปเขา้สอบที่

ตา่งจงัหวัดจะตอ้งทาํอย่างไรคะ

กอ่นอ่ืนขา้วหอมตอ้งเช็คว่าสนามสอบใน

จงัหวัดท่ีขา้วหอมไปมีสนามสอบอยู่ท่ีไหน 

แลว้เมื่อถึงวันสอบขา้วหอมตอ้งไปเร็ว

หนอ่ยนะ เพื่อไปตดิตอ่ขอเขา้หอ้งสอบ

สาํรองท่ีกองกลางสนามสอบ

คะ่ ขา้วหอมเขา้ใจแลว้คะ่

พดูถึงการเขา้สอบ ขา้วหอมตอ้ง

เตรียมอะไรบา้ง แลว้ตอ้งแตง่ตวั

ไปสอบยงัไง 

แตท่ี่สาํคญัอย่าลืมนาํใบแจง้สนามสอน 

บตัรประจาํตวัทัง้ 2 บตัรไปดว้ยนะจะ้



ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. สโุขทยั

4 หมู ่7 ถ.สโุขทยั-กาํแพงเพชร ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64000

โทรศัพท ์055-614424-8 โทรสาร 055-620655

E-mail Address : sk.adoffice@stou.ac.th

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครสวรรค์

105/35 หมู ่10 ถ.นครสวรรค-์พิษณโุลก(117) ต.วดัไทร อ.เมอืง 

จ.นครสวรรค ์60000

โทรศัพท ์056-222450 โทรสาร 056-223010

E-mail Address : nw.adoffice@stou.ac.th30

ภาคเหนือมีอีก
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ขา้วหอมทราบผลการสอบหรือยงั

ยงัเลยพ่ีตน้บญุแลว้ขา้ว

หอมจะดไูดจ้ากที่ไหนละคะ

มหาลยัจะสง่ใบแจง้ผลการสอบมา

ใหท่ี้บา้นเองจะ้ หรือขา้วหอมอาจจะ

เช็คผลสอบทางเว็บไซตข์องมหาลยั

กอ่นก็ไดท่ี้ www.stou.ac.th

ถา้งัน้ขา้วหอมขอดผูลการสอบ

กอ่นนะ

 H แปลว่า เกียรตนิยิมเลยนะ S 

แปลว่าผา่น ขา้วหอมเกง่จังเลย 

เป็นเพราะขา้วหอมตัง้ใจเรียนนีเ่อง

หลงัจากท่ีขา้วหอมสอบเสร็จไดป้ระมาณ 3-4 สปัดาห ์ ตน้บญุก็ไดโ้ทรศัพทไ์ปหาขา้วหอม

กริง๊ๆ...........

พ่ีตน้บญุขา้วหอมได ้S 1 ตวั 

และH  2 ตวั แปลว่าอะไรคะ

วา้ว ไชโย ดีใจจงัเลย ขอบคณุพี่ตน้

บญุมากนะคะ ที่ชว่ยเหลือทกุอย่าง

ไมเ่ป็นไรจา้ พ่ียินดีกบัขา้วหอมดว้ย ขา้ว

หอมเรียนเกง่อย่างนี้ถา้มีเวลานา่จะเรียน

โครงการสมัฤทธิบตัรควบคูไ่ปดว้ยนะ   

จะไดจ้บเร็วขึน้

เช็คเลยพ่ีขอรอฟังขา่วดีดว้ย

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


ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครนายก

196 หมู ่5 ต.ศรีกะอาง อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110

โทรศัพท ์037-306247-9 โทรสาร 037-306244

E-mail Address : nk.adoffice@stou.ac.th

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. เพชรบรีุ

90 หมู ่9 ต.ไร่สม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ 76000

โทรศัพท ์032-419248-54 โทรสาร 032-419247

E-mail Address : pb.adoffice@stou.ac.th

ภาคกลาง
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ก็เป็นโครงการที่เปิดสอนเป็น

ร ุ่นๆ ปีหนึง่เปิด 4 ร ุ่น เรา

สามารถสมคัรเรียนตัง้แต ่

1 ชดุวิชา ถึง 3 ชดุวิชา

โครงการสมัฤทธิบตัร 

เป็นยงัไงเหรอ?

คือถา้ขา้วหอมเลือกเรียนโครงการสมัฤทธิ

บตัร นาํชดุวิชาท่ีมีในหลกัสตูรของเรา

มาเรียน เมื่อสอบผา่นแลว้ก็สามารถเอา

ชดุวิชานัน้โอนเขา้ในหลกัสตูรปริญญาตรี

ของขา้วหอมไดไ้งหละ่.....

ถา้ขา้วหอมสมคัรเรียนแลว้

จะชว่ยใหจ้บเร็วอย่างไรคะ?

งา่ยนดิเดียว เขา้ www.stou.ac.th

> สมัฤทธิบตัร > ดาวนโ์หลดใบ

สมคัรออกมา

อืมม.. นา่สนใจดีแฮะ แลว้จะ

สมคัรไดย้งัไงละคะ?

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


ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. จนัทบรีุ

หมู ่1 ถ.จนัทบรีุ-สระแกว้ อ.มะขาม จ.จนัทบรีุ 22150

โทรศัพท ์039-389430-3 โทรสาร 039-389434

E-mail Address : cb.adoffice@stou.ac.th

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. อดุรธานี

หมู ่10 บา้นคาํกลิ้ง ต.บา้นจัน่ อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

โทรศัพท ์042-292496-500 โทรสาร 042-292494

E-mail Address : ud.adoffice@stou.ac.th

ภาคอีสานคา้..

ภาคตะวนัออก
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ตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรในการ

สมคัรคะ?มีรปูถ่าย 1 นิว้ 2 รปู สาํเนาทะเบียน

บา้น สาํเนาบตัรประชาชน แคน่ัน้เอง.... 

แลว้ก็สง่ใบสมคัรพรอ้มชาํระเงนิเหมือน

ท่ีขา้วหอมสมคัรเรียนปริญญาตรีนัน่

แหละ

ออ๋..เหรอคะ

แลว้ถา้ขา้วหอมเรียนควบคู่กนั

จะเกิดปัญหาอะไรไหมคะ?

ไมห่รอกจะ้..ขา้วหอมก็เลือกชดุวิชาท่ีจะเรียน 

อย่าใหต้ารางสอบตรงกบัชดุวิชาท่ีลงไวใ้น

หลกัสตูรปริญญาตรีในภาคนัน้ เท่านัน้เอง

เพราะการสอบจะสอบพรอ้มกนั หากมีวัน 

เวลาสอบตรงกนั ขา้วหอมจะตอ้งเลือกสอบ

วิชาใดวิชาหนึง่เท่านัน้นะ



ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. อบุลราชธานี

199 หมู ่10 ถ.เลี่ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000

โทรศัพท ์045-281891-6 โทรสาร 045-281890

E-mail Address : ub.adoffice@stou.ac.th 

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช

169 ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบลูย ์ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001

โทรศัพท ์075-378680-8 โทรสาร 075-378686

E-mail Address : nr.adoffice@stou.ac.th

ภาคอีสาน....ยังมีอีกจา้

ปักษ์ใตบ้า้นเรา
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ขา้วหอม  เดี๋ยวพ่ีตน้บญุจะตอ้งรีบไป

ธรุะกอ่น วันหลงัพี่ค่อยโทรมาคยุกบัขา้ว

หอมใหม่นะจะ้

คะ่ ขา้วหอมขอบคณุ

พ่ีตน้บญุมากนะคะ

          หลงัจากนัน้ ขา้วหอมก็ไดส้มคัรเรียนโครงการสมัฤทธิบตัรควบคูไ่ปกบัการเรียนหลกัสตูรปริญญาตรี โดยเลือก

สมคัรเรียนโครงการสมัฤทธิบตัร ร ุ่นละ 1 ชดุวิชา มาเร่ือย ๆ แลว้ก็ทาํการโอนเขา้หลกัสตูรปริญญาตรี  จนถึงภาค

การศึกษาสดุทา้ย

37



ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ยะลา

116 หมู ่4 ถ.ทา่สาป-ลาํใหม ่ต.ทา่สาป อ.เมอืง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท ์073-264017 โทรสาร 073-264017

E-mail Address : yl.adoffice@stou.ac.th 

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

Call Center 02-5047788

ยินดีใหบ้รกิารค่ะ

ปักษ์ใต ้มีอีกคะ

38



ใหค้ าแนะน าดแูลใกลช้ิด

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา

รวมความคิดและท า

บุคลากรศูนย์สารสนเทศทุกคน

ขอ้มลูเพ่ิมเติม

Call Center 02-5047788

084-4399478, 084-3604465, 084-3605608

www.stou.ac.th

จัดพิมพ์คร้ังที่  2 สิงหาคม 2553 จ านวน 5,000 เล่ม 

ปิดเล่ม



http://www.cpw.ac.th/IT/bgforppt/Data/page.htm?55,0

