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   ( 1 )   พระ ราช ดำารสั ของ พระบาท สมเดจ็ พระเจา้อยูห่วั รชักาล ปจัจบุนั    พระราชทาน ใน โอกาสที ่ศาสตราจารย ์ดร . วจิติร   ศร ีสอา้น

อธิการบดี มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   นำา นาย มงคล  กาญ จน พาสน์   เฝ้าฯ   ทูลเกล้าฯ   ถวาย โฉนด ที่ดิน  เพื่อ พระราชทาน 

แก่ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   เมื่อ วัน ที่   5   พฤศจิกายน   พ . ศ .   2524

 “. . . การ ที่ ตั้ง มหาวิทยาลัย สุโขทัย นี้   ถือว่า เป็น มหาวิทยาลัยที่สมัย ใหม่

ที ่จะ ให ้ผ้ทูี ่ม ีความ สามารถ และ ม ีความ ปรารถนา ที ่จะเรยีน ศกึษา วทิยาการ วชิาการ

กา้วหนา้  กวา้ง ขวาง ได ้ เพราะ วา่ ได ้ชือ่ วา่ คน ไทยก ็ม ีความเฉลยีว ฉลาด   ขาด แต ่โอกาส

ที่ จะ ได้ ขยาย ความ รู้ ขยายความ สามารถ ของตน   คน ฉลาด ที่ ได้ แสดง แล้ว ว่า เมื่อ 

มีโอกาส ก็ ไป เรียน ใน ขั้น สูง   จะ เรียก ได้ ว่า ทัดเทียม อารยประเทศไม่ แพ้ คนอื่น อาจ 

 จะ  ด ีกวา่คน อืน่ ดว้ยซำา้  ฉะนัน้ ก ็สมควร ที ่จะ บรกิาร ให ้แก ่ประชาชนคน ไทย ไดม้โีอกาส 

ที่ จะ เล่า เรียน...” (1)

พระราชดำารัส❧
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ปณิธานมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็น

มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ

แก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ

สำาหรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของ

มนุษย์ และสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน 

ทางไกล  ซึง่ใชส้ือ่การสอนทางไปรษณยี ์ วทิยกุระจายเสยีง 

วทิยโุทรทศัน ์และวธิกีารอืน่ทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ย

ตนเอง  โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

❧
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สำ�นักบัณฑิตศึกษ�
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             ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

1.1		ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่กดิขึน้จากแนวความคดิเรือ่งการขยายและ

กระจายโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแกป่ระชาชนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยใชท้รพัยากรทีม่จีำากดัให้

เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะ

เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตาม 

พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหลวงสุโขทัย

ธรรมราชา” และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 

กันยายน พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และ 

ในฐานะทีเ่ปน็มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชมอีำานาจใหป้รญิญาและประกาศนยีบตัร

ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ทุกประการ

 ในวนัที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

สำาหรับระดับปริญญาตรี เปิดสอน 12 สาขาวิชา ดังนี้

 1)  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

 2)  สาขาวิชานิติศาสตร์

 3)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 4)  สาขาวิชารัฐศาสตร์

 5)  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 6)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 7)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 8)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 9)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 10)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 11)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 12)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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 ภายหลงัจากการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยระบบการศกึษาทางไกลไดร้บัความสำาเรจ็เปน็ที่

ยอมรบัวา่ มมีาตรฐานในระดบัเดยีวกบัมหาวทิยาลยัระบบปดิทัว่ไป จงึไดจ้ดัการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร

บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

1.2		ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำาหนดระบบการศึกษาสำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางการบริหารการศึกษาไว้ ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

อิสระด้วยตนเอง ภายใต้การให้คำาแนะนำาปรึกษาอย่างเป็นระบบและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็น

ชุดวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ และมีค่าไม่น้อยกว่าชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต

 2.  มหาวทิยาลยัจดัระบบการใหค้ำาแนะนำาปรกึษา ดว้ยวธิกีารนดัหมายระหวา่งอาจารยก์บันกัศกึษา

ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

การเข้ารับการสัมมนาเสริม การเข้ารับการสัมมนาเข้มและการเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในหลักสูตร

 3.  มหาวิทยาลัยถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการโดยผ่านสื่อการสอนทางไกล

ประกอบดว้ยสือ่สิง่พมิพ ์สือ่วทิยกุระจายเสยีง สือ่วทิยโุทรทศัน ์สือ่โสตทศัน ์สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์สือ่โทรคมนาคม 

และสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม

 4.  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคต้น และภาคปลาย ภาคการศึกษาแต่ละภาคมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 5.  มหาวิทยาลัยจัดให้มีแหล่งวิชาการบัณฑิตศึกษาในส่วนกลาง ณ สำานักบรรณสารสนเทศ และ

ส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์บริการการศึกษาอื่นๆ

 6.  กำาหนดเวลาการศึกษา มหาวิทยาลัยกำาหนดเวลาที่นักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละ 

ชดุวชิาในแตล่ะสปัดาห ์เพือ่เปน็แนวทางใหน้กัศกึษาสามารถวางแผนการศกึษาของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำาหนดเวลาแตกต่างกันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลา

ศกึษาทัง้หมดจะรวมกนัไดป้ระมาณ 18 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์โดยกระจายเวลาสำาหรบัแตล่ะกจิกรรมตามทีร่ะบุ

เป็นสัญลักษณ์ดังนี้

 6  (อ - ส - ป - ก) = 18 ชั่วโมง

 6  หมายถึง 6 หน่วยกิต

 อ หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากเอกสารประมวลสาระชุดวิชา

 ส หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากสื่ออื่น

 ป หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ (สัมมนาเข้ม)

 ก หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากแหล่งอื่นและจากการร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์   

2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการบริหารการศึกษา...     3

 โดยทั่วไปชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่   16  (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง

    6       -  6 หน่วยกิต

  14       -  ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ประมาณ 14 ชั่วโมง/สัปดาห์

    2       -  ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

    0       -  ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ

    2       -  ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบ 

เผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

รูปแบบที่   26  (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง

    6       -  6 หน่วยกิต

  12      -  ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

    2       -  ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

    2       -  กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

    2       -  ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

รูปแบบที่   36  (10-2-4-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง

    6       -  6 หน่วยกิต

  10       -  ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ประมาณ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

    2       -  ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

    4       -  กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

    2       -  ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบ 

เผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3		กระบวนการศึกษา
 นักศึกษาจะศึกษาโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้ คือ สื่อหลัก สื่อเสริม ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า 

และเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ รายละเอียดมีดังนี้

 1. ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่

  1.1  กรณสีือ่สิง่พมิพเ์ปน็สือ่หลกั หมายถึง สื่อสิง่พมิพ์ที่รวบรวมเนือ้หาสาระมโนมติ กจิกรรม 

และวิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย

   1.1.1  ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่ทดแทนการบรรยาย ความคิดเห็น

ผลงาน และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตำาราชุดตามปกติ  

ชุดวิชาละ 15 เรื่อง หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษา

ประมาณ 6 - 18 ชั่วโมง
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   1.1.2  แนวการศึกษา เป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย 

ส่วนแนะนำา ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการ

สอนประจำาหน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม บทความ

อ้างอิง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จำาเป็นและเหมาะสม

   1.1.3  แผนกิจกรรมการศึกษาประจำาชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบ

กิจกรรมการศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา

ประจำาชุดวิชาก่อนดำาเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่  โครงสร้างของ

เนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การดำาเนินการศึกษา งานที่กำาหนดให้ทำา การส่งงาน การเสนอ

ผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจำาสัปดาห์ 

และแบบฟอร์มรายงาน

  1.2  กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ

แนวการศึกษา ประกอบด้วย

   1.2.1  บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จำานวนรวม

15 โมดูล

   1.2.2  แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจำาหน่วย

แบบประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจำาตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน

 2. ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนออฟไลน์ 

(วีซีดี/ดีวีดี) บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก 

ประกอบด้วย

  2.1  สื่อสิ่งพิมพ์  เป็นสื่อเอกสารที่แนะนำาให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือ

ไปจากการศึกษาสาระสำาคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่างๆ เอกสารทางวิชาการ 

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่างๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

  2.2  การเรียนการสอนออนไลน์  เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บน

เครือข่าย การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจ

กิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ การตอบคำาถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์

  2.3  สื่อโสตทัศน์ คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง เช่น 

ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว ซึง่สือ่โสตทศันท์ีน่ำามาใชเ้ปน็สือ่เสรมิในการศกึษาทางไกลระดบับณัฑติศกึษา ไดแ้ก ่

วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น

  2.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำานักบรรณสาร

สนเทศ  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และฐานขอ้มลูของสถาบนัในเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั 

ฐานข้อมูล CD-ROM ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น

 3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจาก

สาระในชุดวิชาที่ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
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ภายใต้การให้คำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก 

ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน และจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วน

ที่ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดี

ระหวา่งนกัศกึษาและคณาจารย ์และระหวา่งนกัศกึษาดว้ยกนัเอง เพือ่แนะแนวและตอบปญัหาเกีย่วกบัเรือ่ง 

การเรียนการสอน และเพื่อปรึกษาในการทำาผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่น กิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลาย

รูปแบบ มีดังนี้

 4.1 การปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิารบณัฑติศกึษา เปน็กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัใหน้กัศกึษาเขา้

รบัการปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิาร อนัเปน็การสมัมนาแบบเขม้ ประมาณ 2 วนั เพือ่ทำาความเขา้ใจวธิกีารศกึษา

ระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ

โครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์

ที่ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน

 4.2 การสมัมนาเสรมิแบบเผชญิหนา้ และ/หรอืการเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธผ์า่นระบบออนไลน ์

เปน็กจิกรรมทีบ่งัคบัใหน้กัศกึษาทกุคนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่สง่งานและเสนอผลงานซึง่กำาหนดไวใ้นแผน

กจิกรรมการเรยีนและแนวการศกึษา นกัศกึษาตอ้งอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และอาจารยจ์ะให้

คะแนนการสมัมนาเสรมิจากผลงาน การเสนอผลงาน และการรว่มอภปิราย การสมัมนาเสรมิจะใชก้บัชดุวชิา

ที่ไม่ต้องการฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ

 4.3 การสัมมนาเข้ม  เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษาเสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น

การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพ

เป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม

 5. ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม

ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนสำาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จำาเป็น

ของวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 5 วัน

 6. การสอบประจำาชดุวชิา นกัศกึษาจะตอ้งสอบตามวนั เวลา ทีม่หาวทิยาลยักำาหนด สำาหรบัสนาม

สอบมหาวิทยาลัยจะกำาหนดตามที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ณ วันสมัครเข้าศึกษา ในกรณี

มีความจำาเป็นจะขอย้ายสนามสอบให้ดำาเนินการแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิต

ศึกษา ภายใน 45 วันก่อนสอบ (กำาหนดการสอบภาคต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม กำาหนดการสอบภาค

ปลายประมาณปลายเดือนเมษายน) กรณีนักศึกษามีความจำาเป็นต้องขอย้ายสนามสอบภายในระยะเวลา

น้อยกว่า 45 วัน ต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ คำาสั่งย้ายราชการด่วน เป็นต้น การแจ้ง

ผลการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน 45 วัน หลังจากวันสอบ 

 7. การประเมินผลการศึกษา ประเมินผลจาก

  1.  ผลงานที่มอบหมายให้ทำา

  2.  การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา

  3.  การเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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 8.  การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา

  8.1  การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา ใช้อักษรระดับคะแนน ดังต่อไปนี้

อักษรระดับคะแนน ความหมาย คะแนนต่อ 1 หน่วยกิต

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5

B ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0

C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5

C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0

D ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.0

F ผลการประเมินขั้นตก (Failed) 0

 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตำ่ากว่า 2.0 ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน

ชุดวิชานั้น ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้

 I  (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดำาเนินกิจกรรม

ครบตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

 P  (Passed) สอบผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

 U  (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

 W  (Withdrawn) การยกเลกิ ใชใ้นกรณทีีน่กัศกึษาขอถอนชดุวชิาทีล่งทะเบยีน

เรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 N  (Not Graded and Credited) ไม่นับคะแนน

 SP  (Suspended) ผลสอบของชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพือ่ยกระดบัคะแนนในภาค

การศึกษาที่ผ่านมา

  8.2  การคำานวณหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม  มีวิธีการดังนี้

   1) การคำานวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษาจะกระทำา 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค

   2)  การนับจำานวนหน่วยกิตสะสม เพื่อคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้นับ 

และคำานวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

   3)  การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน จะบันทึก 

ผลการเรียนในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP และ 

ไม่นำาไปคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
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 9. การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1.  สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของมหาวิทยาลัย และได้ผล

การศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และไม่มีชุดวิชาใดได้ระดับคะแนน 

ตำ่ากว่า 2.00

 2. เขา้รบัการอบรมเขม้ประสบการณว์ชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการบรหิารการศกึษาและ

ผ่านการประเมิน

 3.  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกำาหนด

 4.  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

 5.  ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชำาระต่อมหาวิทยาลัย

 10. ขั้นตอนการขอสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและ

เปน็ไปตามคณุสมบตัขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษา ตามขอ้ 9 แลว้ นกัศกึษาสามารถยืน่คำารอ้งการแจง้จบการศกึษา

โดยใช้แบบฟอร์มใบคำาร้อง มสธ. บ29 และชำาระค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษา และหนังสือรับรอง

สำาเร็จการศึกษา จำานวน 300 บาท โดยทางธนาณัติ หรือ Pay at Post พร้อมแนบรูปถ่ายที่แต่งกายสุภาพ 

(ไม่ต้องสวมครุย) ขนาด 1 - 1 ½ นิ้ว จำานวน 4 รูป

1.4	คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งเน้นให้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังคำาขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี”  

ดังแผนภาพต่อไปนี้
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้

 1.  มคีณุธรรม จรยิธรรม คอื มคีวามซือ่สตัย ์สจุรติ มคีวามขยนัหมัน่เพยีร มคีวามพอเพยีง และมวีนิยั 

มีเจตคติที่เหมาะสม มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

 2.  มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ คือ มีความรอบรู้ ในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร ์

ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 

 3.  คิดเป็น แก้ปัญหาได้ คือ มีทักษะในการคิดเชิงระบบ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ

 4.  มคีวามรบัผดิชอบ คอื มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง มคีวามรบัผดิชอบตอ่องคก์ร มคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 

 5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นำา

และผู้ตามที่ดี

 6.  มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  

มีทักษะในการใช้ภาษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และ

นำาเสนอผลงานวิเคราะห์

 7.  ทกัษะการศกึษาทางไกล และสามารถศกึษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง คอื มคีวามสามารถในการศกึษา 

ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
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   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     ทางการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2.1					ชื่อ	หลักสูตร	    
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
 Graduate Diploma Program in Educational Administration 

 

	2.2						ชื่อ	ประกาศนียบัตร	
 ชื่อเต็ม       ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 อักษรย่อ         ป. บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Graduate Diploma in Educational Administration 

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ   Grad.Dip. in Educational Administration 
 

	2.3						วัตถุประสงค์			
 1.  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหารการ

ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาประจำาการให้สูงขึ้นและมีศักยภาพในการบริหาร

จัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของสังคมและประเทศชาติ

 2.  เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้งคณุลกัษณะของผูบ้รหิารการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัการบรหิารและจดัการ

ในภาวะเปลีย่นแปลง มวีสิยัทศันใ์นการบรหิาร มภีาวะผูน้ำาในทางบรหิารและทางวชิาการ สามารถประยกุต์

ความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 3.  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและจรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

บริหารการศึกษา อันจะนำาไปสู่การเพิ่มพูนวิทยฐานะและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง 

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น  

 4.  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

อันจะนำาไปสู่การสร้างศรัทธา การยอมรับ และเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ 

 

2.4		คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

 2. เป็นบุคลากรประจำาการซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ 

หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น  หรือ

2.
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 3.  เป็นบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาและต้องการพัฒนาความรู้

ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

 ผูท้ีม่คีณุสมบตัดิงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษา และไมเ่คยถกูใหอ้อกจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย

2.5		การประกันคุณภาพของหลักสูตร
 ระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร

 2.5.1  การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารทางการศึกษา

  1)  การพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรมคีณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร ประกอบดว้ย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

  2)  มีการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาวิชาการ และ

สภามหาวิทยาลัย

  3)  มีอาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและจำานวน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำาหนด ภายใต้การกำากับดูแลของแขนงวิชาบริหารการศึกษา และ

คณะกรรมการบณัฑติศกึษาสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ทำาหนา้ทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการหลกัสตูรใหม้คีณุภาพ

มาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดำาเนินการจัดการเรียนการสอน ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

  4)  การจดัการเรยีนการสอนชดุวชิาในหลกัสตูร ดำาเนนิการโดยคณะกรรมการผลติและบรหิาร

ชุดวิชา ซึ่งได้จัดทำาแนวการศึกษาและแผนกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้นักศึกษาส่งงาน และพบกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มเพื่ออภิปรายและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานที่ทำา พร้อมกับมีการให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน

เพื่อนำาผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน

  5)  การวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประเมินผลการศึกษา และคุณภาพการเรียน 

การสอนที่หลากหลายและเชื่อถือได้ มีกระบวนการวัดและประเมินผลในระบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ

  6)  การรายงานผลและประชาสมัพนัธส์ูส่าธารณะ มกีารรายงานผลการจดัการเรยีนการสอน 

ตามหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ 

ผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อสาธารณชนเป็นประจำาทุกปี

 2.5.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

  1)  สื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำาประมวลสาระชุดวิชา และแนวการศึกษา 

ซึ่งเป็นแหล่งเนื้อหาความรู้ แนวทางในการศึกษา และดำาเนินกิจกรรมการเรียนให้นักศึกษาทุกชุดวิชา  

เอกสารดังกล่าวพัฒนาโดยคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นอาจารย์ 

และผูท้รงคณุวฒุภิายนอกรวมจำานวน 9 คน มกีารประเมนิชดุวชิา และนำาผลมาปรบัปรงุ มคีณะกรรมการจดัทำา 

เอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม (Supplement) เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย มีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ 
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ประสบการณ์ทางวิชาการโดยใช้สื่อการสอนทางไกล ประกอบด้วยสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ (ประมวลสาระ 

แนวการศึกษา แผนกิจกรรม) เทปเสียง วิดีทัศน์ การสัมมนาเสริม/เข้มแบบเผชิญหน้าการเรียนโดยระบบ  

Teleconference หรือรูปแบบอื่น และการเรียนโดยใช้ e - Learning หรือ Computer online หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น เป็นต้น

  2)  มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ที่อาจารย์พบกับนักศึกษา

ในกิจกรรมการสัมมนาของแต่ละชุดวิชา ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละแห่งมีห้องประชุมรวมและห้องสัมมนาย่อย  

มหีอ้งสมดุ เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณส์ำาหรบัการเรยีนการสอนและฝกึปฏบิตัใินชดุวชิาตา่งๆ สาขาวชิา 

ศึกษาศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถดำาเนินการขอความร่วมมือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

 2.5.3  การสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษา

  1)  มรีะบบการใหค้ำาปรกึษาทางวชิาการดว้ยการนดัหมายระหวา่งอาจารยก์บันกัศกึษาแตล่ะ

ชว่งเวลาตามความเหมาะสมและใหค้ำาแนะนำาแกน่กัศกึษาผา่นชอ่งทางหลากหลาย ไดแ้ก ่จดหมาย โทรศพัท ์

มาพบด้วยตนเอง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

  2)  มรีะบบการสนบัสนนุและการใหค้ำาแนะนำานกัศกึษาทัง้ในระดบัหลกัสตูร และระดบัชดุวชิา

ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เอกสาร วีซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แผนการสอนประจำาชุดวิชาและประจำาหน่วยการสอน เป็นต้น

  3)  มีการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาโดยคณาจารย์ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น คู่มือ รายการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซีดี วีซีดี เว็บไซต์ Web Casting เป็นต้น

  4)  มีการจัดบริการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อบรมเข้ม อบรมเข้มพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

และประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาตามความจำาเป็นในหลักสูตรและในแต่ละชุดวิชา ฯลฯ

 2.5.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 1)  มีการศึกษาวิจัยความต้องการของสังคม และความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการเปิด 

สอนตามหลักสูตร

 2)  มีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต

โดยศึกษาความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความมี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 3)  มีการศึกษาติดตามผลการทำางานของบัณฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบจาก

หลักสูตร
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2.6	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
 1)  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาเฉพาะ  4 ชุดวิชา  (24  หน่วยกิต)

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ชุดวิชา 24 หน่วยกิต

 2)  รายละเอียดหลักสูตร

  หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

   23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

   23501   สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา

   23503   การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

   23599   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา*

2.7		แผนการศึกษา
    หน่วยกิต (กำาหนดเวลาการศึกษา)

 ภาคการศึกษาที่ 1

   23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  6 (14 - 2 - 0 - 2)

   23501   สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา  6 (12 - 2 - 2 - 2)

 ภาคการศึกษาที่ 2

   23503   การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา  6 (14 - 2 - 0 - 2)

   23599   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทาง  6 (10 - 2 - 4 - 2)

     การบริหารการศึกษา

2.8		รายละเอียดชุดวิชา
23720  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา        

 (Theories and Practices in Educational Administration)

 ความหมาย ความสำาคัญ ขอบข่าย และพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารและทฤษฎีการบริหาร

การศกึษา แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงคก์าร 

พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำา อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

สัง่การ การบรหิารความขดัแยง้ การจงูใจ การตดิตอ่สือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรพัยากรบคุคลในองคก์าร 

แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร นวัตกรรมการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบ

การศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพื่อ

การปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำาเร็จการศึกษา
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23501  สารสนเทศ และการวิจัยการบริหารการศึกษา

 (Information and Research in Educational Administration)
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การวิเคราะห์ การพัฒนาระบบ และการใช้สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการวิจัย

ทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ลักษณะและประเภทการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ระเบียบวิธี

วิจัย กระบวนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรม การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลการ

วจิยัเกีย่วกบัองคก์ารทางการศกึษา การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา การประเมนิโครงการ หลกัการและ

เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการประเมินการศึกษา 

หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพ 

การศกึษา การนำาผลการวจิยัไปใชใ้นการบรหิารการศกึษา และกรณศีกึษาเกีย่วกบัระบบสารสนเทศนวตักรรม 

และการวิจัยการบริหารการศึกษา

23503  การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา 

  (Organization and Management of Educational Institutions)
  ความหมาย ความสำาคัญ และกระบวนการในการบริหารและการจัดการองค์การ การกำาหนด

บทบาทและภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์การทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ  

การบรหิารการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั หลกัการพฒันาหลกัสตูร การบรหิารและการกำากบัตดิตาม 

การนำาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิค กลยุทธ์และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา การวางแผนและ 

การจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับการบริหารการศึกษา 

การบริหาร การแสวงหา และการใช้ทรัพยากรการศึกษา การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พัฒนาเสริมสร้างขวัญ

และกำาลังใจ และให้คำาปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบและการบริหารงานธุรการ

งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการควบคุมภายใน เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงานและระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

23599  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา*

 (Skills Development and Professional Experiences in Educational 

 Administration)
  การฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำาทางการศึกษา การวิเคราะห์ กำาหนดพัฒนา และ

ประเมนินโยบายและแผนการศกึษา การวเิคราะหบ์รบิทหรอืสภาพแวดลอ้มในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการกำาหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษา การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจทางการศกึษา การพฒันาบคุลกิภาพและเจตคตทิีด่ใีนการเปน็ผูน้ำา
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ทางการศึกษา การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้บริหารการศึกษามีคุณลักษณะ มีพฤติกรรม และมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรม 

เสรมิสรา้งวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คา่นยิม และความสามคัคใีนหมูค่ณะ การจดัระบบ 

ดูแลช่วยเหลือ และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ หลักการและ

กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน บทบาทของผูบ้รหิาร

ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นและ 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ  ชุดวิชานี้มีการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และมีการอบรมเข้ม 5 วัน เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์

   วิชาชีพก่อนสำาเร็จการศึกษา
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	 	 		 		การติดต่อกับมหาวิทยาลัย

3.1	 ก่อนการศึกษา	
 1)  การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  1.1) เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

   F  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7632 - 3 

   F  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7560 - 2 

   F  ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700 

   F  เว็บไซต์ ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 

    เข้าศึกษา 

  1.2) เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 

   (1)  การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ (ชำาระค่าใบสมัครผ่านไปรษณีย์ Pay at Post เท่านั้น) 

    F	 ฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา สำานกับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

     (ตู้ ปณ.55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210) 

   (2)  เดินทางมาซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

    F	 อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วม แบบครบวงจร) 

    F  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย (อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1) 

  1.3) เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง (ชำาระค่าสมัครเป็นเงินสด) 

   F  อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 

   F  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 

     ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ชำาระค่าสมัครด้วย Pay at Post เท่านั้น) 

	 	 	 F  ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

 2)  การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในส่วนภูมิภาค) 

  2.1) เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

   F  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 

  2.2) เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 

   F  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 

   F  ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. (โรงเรียนประจำาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 80 แห่ง) 

  2.3) เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   F  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง (กรณีเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น) 
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3.2	ระหว่างการศึกษา
 1)  การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  1.1)  เรื่อง การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

   F  ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7 

  1.2)  เรือ่ง การลงทะเบยีนเรยีน เพิม่ - ถอนชดุวชิา ลาพกัการศกึษา เปลีย่นทีอ่ยู ่เปลีย่นสนามสอบ 

ทำาบัตรนักศึกษาใหม่ และการชำาระค่าธรรมเนียมคำาร้องต่างๆ เมื่อผ่านการอนุมัติจากสาขาวิชาแล้ว  

	 	 	 F  ศูนย์สารสนเทศ มสธ. 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700 

   F  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4 

  1.3) เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา การลงทะเบียนล่าช้า การขอจัดสอบทดแทน การขออนุมัติ

สอบวิทยานิพนธ์ การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้ 

   F คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชาที่เข้าศึกษา (ภาคผนวก) 

	 	 	 F	 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศึกษา 

	 	 	 F  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  1.4)  เรื่อง สอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา 

	 	 	 F  อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศึกษา 

  1.5)  เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ และการอบรมเสริมประสบการณ์  

มหาบัณฑิต 

   F ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7 

  1.6) เรื่อง การสอบถามผลสอบชุดวิชาต่างๆ 

   F  เว็บไซต์ ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศึกษา ขอตรวจสอบผลสอบ 

   F	 สอบถามผลสอบทาง Info Voice หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7799 กด 2 

  1.7)  เรื่อง การลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้ 

	 	 	 F  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4 

  1.8)  เรื่อง การตรวจสอบรูปแบบ และการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

   F	 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา (การตรวจรูปแบบ) 

    หมายเลขโทรศัพท์  0 2504 7568 - 9 

	 	 	 F  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ. (การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ การศึกษา

    ค้นคว้าอิสระ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7766 
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  1.9)  เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ 

	 	 	 F  ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7568 - 9 

  1.10)  เรื่อง การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา และการ 

ขอหนังสือรับรองอื่นๆ 

   F	 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4 

  1.11)  เรื่อง การรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 

	 	 	 F  สำานักการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา) 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7717 

 2) การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในส่วนภูมิภาค) 

  2.1)  เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และคำาร้องต่างๆ 

	 	 	 F  งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ภาคผนวก) 

  2.2)  เรื่อง สถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ 

	 	 	 F  งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ภาคผนวก) 

3.3	หลังสำาเร็จการศึกษา	
 1) การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  1.1)  เรือ่ง กำาหนดการเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร การซอ้มยอ่ย ซอ้มใหญ ่และวนัพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

	 	 	 F  ฝ่ายพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ สำานักวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7506 - 10 

	 	 	 F  ฝ่ายพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร สำานักบริการการศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์  0 2504 7605 

	 	 	 F  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์  0 2504 7561 - 4 

	 	 	 F  ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7194 - 5 

  1.2)  เรื่อง การสั่งจองเสื้อครุยและของที่ระลึก 

	 	 	 F  สโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7790 - 1 

  1.3)  เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา 

(ก่อนและหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

	 	 	 F  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7564 
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 2)  การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในส่วนภูมิภาค) 
  2.1) เรื่อง กำาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

	 		®  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง (ภาคผนวก) 



ภาคผนวก
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	 	 		 	 	 	  1.		รู้จักกับมหาวิทยาลัย
 หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

 1.  หน่วยงานบริหาร ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองพัสดุ กองแผนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์สัมมนา 

 2.  หน่วยงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน คือ 

  1)  สำานักบริการการศึกษา

      ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจำา

ภมูภิาค และศนูยบ์รกิารการสอนทางไปรษณยี ์มหีนา้ทีร่บัผดิชอบการจดัสง่เอกสารและวสัดกุารศกึษา และ

บริการแนะแนวแก่นักศึกษา 

  2)  สำานักเทคโนโลยีการศึกษา

   ประกอบดว้ย สำานกังานเลขานกุาร ฝา่ยจดัระบบและวจิยัสือ่การศกึษา ศนูยบ์รกิารการสอน

ทางวิทยุและโทรทัศน์ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อการศึกษา ฝ่ายวิศวกรรม

เทคโนโลยกีารสือ่สาร และศนูยค์อมพวิเตอรช์ว่ยสอน มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัระบบ ออกแบบผลติ

และวิจัยสื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาและสื่อการศึกษาอื่นๆ อันได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ 

วิทยุโทรทัศน์ เทปวีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดีภาพ ซีดีเสียง เอกสารโสตทัศน์ สื่อประสม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

รวมทั้งให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

  3)  สำานักวิชาการ

   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายตำารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

และการสอน และฝา่ยประสบการณว์ชิาชพี มหีนา้ทีร่บัผดิชอบงานทีเ่กีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร การสง่เสรมิ

การแต่งตำารา การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์ และการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  4)  สำานักทะเบียนและวัดผล

   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผลการ

ศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ และศูนย์วิชาการประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

รบัสมคัรนกัศกึษา การลงทะเบยีนเรยีน การจดัทำาแบบทดสอบ การจดัสอบ การประมวลผลการสอบ การแจง้

ผลสอบ การออกเอกสารสำาคญัในการสำาเรจ็การศกึษา การพฒันาแบบทดสอบ การจดัระบบคลงัขอ้สอบและ

การให้บริการตอบปัญหาแก่นักศึกษาและผู้เรียนเฉพาะในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรเท่านั้น 
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  5)  สำานักบรรณสารสนเทศ

   ประกอบดว้ย สำานกังานเลขานกุาร ฝา่ยเทคนคิ ฝา่ยบรกิารสนเทศ ฝา่ยบรกิารสือ่การศกึษา 

ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดบริการห้องสมุดและสารนิเทศในลักษณะ 

เครือข่ายห้องสมุดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับส่วนกลาง ณ อาคารบรรณสารและบางส่วนของ

อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระดับจังหวัดจัดบริการ ณ ศูนย์บริการการศึกษา 

เฉพาะกิจ มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจำาจังหวัด และห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครและใน 

ระดับภาค จัดบริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำานักวิทยพัฒนาใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ 

และศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำานวน 2 ศูนย์ 

  6)  สำานักวิทยพัฒนา 

   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ตั้งอยู่ ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช 

เพชรบุรี นครนายก นครสวรรค์ ลำาปาง สุโขทัย จันทบุรี อุบลราชธานี และอุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละ

แห่งให้บริการครอบคลุม พื้นที่ 5 - 10 จังหวัดโดยรอบ ศูนย์วิทยพัฒนามีหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ในการรองรับกิจกรรม การสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล ตลอดจน

เป็นเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

  7)  สำานักพิมพ์ 

   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่และ 

จัดจำาหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดจำาหน่ายเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและ 

สื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

  8)  สำานักการศึกษาต่อเนื่อง 

   ประกอบดว้ย สำานกังานเลขานกุาร ฝา่ยบรกิารเผยแพรท่างไกล ฝา่ยวเิคราะหโ์ครงการและ

หลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายอุทยาน

การศกึษา มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดักจิกรรมบรกิารวชิาการแกส่งัคมในรปูแบบตา่งๆ อาท ิการจดัฝกึอบรม 

การจัดโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป และการจัดอุทยาน 

การศึกษา 

  9)  สำานักคอมพิวเตอร์ 

   ประกอบดว้ย สำานกังานเลขานกุาร ฝา่ยบรกิารงานคอมพวิเตอร ์ฝา่ยปฏบิตักิารประมวลผล 

และฝา่ยวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบ มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนักศึกษา การดูแลรักษา และให้บริการผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

การผลติสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน การฝกึอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ และการใหบ้รกิารตรวจกระดาษคำาตอบ 

  10)  สำานักบัณฑิตศึกษา 

   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจกรรม

ปฏสิมัพนัธบ์ณัฑติศกึษา ฝา่ยสง่เสรมิมาตรฐานบณัฑติศกึษา และฝา่ยการศกึษานานาชาต ิมหีนา้ทีร่บัผดิชอบ  
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งานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา   การจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริม/เข้มประจำาชุดวิชา การสัมมนาเข้ม

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา งานโครงการความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับณัฑติศกึษา (เฉพาะหลกัสตูรหลงัปรญิญาตร ีไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปรญิญาโท และ

ปริญญาเอก) 

  11) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ 

งานวจิยั ศนูยว์จิยัทางการศกึษาทางไกล และศนูยบ์รกิารงานวจิยัลกัษณะพเิศษ ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานกลาง

ในการบริหารด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านนโยบายและแผนงานวิจัย โดย 

ทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุและประสานงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ทัง้ดา้นการวจิยัพืน้ฐาน การวจิยัประยกุต ์ 

การวิจัยแบบสหวิทยาการของสาขาวิชาและสำานักต่างๆ และการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของความเชี่ยวชาญในระบบการสอน

ทางไกล ตลอดจนการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ 

 3.  หน่วยงานวิชาการ 

  ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดของแต่ละ 

สาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 

  1)	 สาขาวิชาศิลปศาสตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

  2)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

   ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ (1 ป)ี ไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการบรหิารการศกึษา 

และประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

   ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน 

แขนงวชิาบรหิารการศกึษา แขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา แขนงวชิาการศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา 

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

  3)  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ และ

วิชาเอกการตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
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  4)	   สาขาวิชานิติศาสตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ วิชาเอก

กฎหมายมหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

   5)	   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชา

เอกบริหารสาธารณสุข และวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

   6)	   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และ 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  	 	 7)    สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัว

และสังคม

 			 8)	   สาขาวิชารัฐศาสตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   

  9) 		 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาการเกษตร และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาสหกรณ์ 

   ระดบัปรญิญาเอก เปดิสอนหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการ

เกษตร

    10)   สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 11)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

 12)	  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	

  ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการบรหิารการ

พยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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        2.	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 

 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ทำาหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1.  สภามหาวิทยาลัย
  มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

   1)  วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ 

   แก่สังคมและการทะนุบำารุงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

   และนโยบายของรัฐ

  2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  3)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

  4)  พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสำานักงานอธิการบดี สถาบัน สำานัก และสาขาวิชา 

   แล้วแต่กรณี

  5)  อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

  6)  พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

   7)  อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก  

   รองผูอ้ำานวยการสถาบนั รองผูอ้ำานวยการสำานกั รองศาสตราจารย ์และผูช้ว่ยศาสตราจารย์

  8)  จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  9)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

   10)  หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

 2. สภาวิชาการ
  มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1)  พิจารณากำาหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา

  2)  เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

  3)  เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถาบัน สำานักและสาขาวิชา

  4)  พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
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  5)  เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

   และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  7)  จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

   ให้เจริญยิ่งขึ้น

  8)  พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

  9)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

 3.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สภาวิชาการจะแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นเพื่อ 

รับผิดชอบการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  หน้าที่

  1)  เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

  2)  วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  3)  วางแผนการรับนักศึกษา การจัดระบบระเบียบและการประเมินผลการศึกษา

  4)  วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

  5)  ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  6)  ควบคุมการดำาเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  7)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา

  8)  ประสานงานนโยบายเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขา 

   วิชาต่างๆ

  9)  ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี

  การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษา

นั้น สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆ เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำาหนด

 4.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
  สภาวชิาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาสาขาวชิา แตง่ตัง้คณะกรรมการบณัฑติ

ศึกษาประจำาสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา จะเสนอแต่งตั้งได้ 

เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  หน้าที่

  1)  ดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำาเนินงานที่ 

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนด

  2)  พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

  3)  พจิารณาเสนอแตง่ตัง้คณาจารยบ์ณัฑติศกึษา  อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ  อาจารยท์ีป่รกึษา

   วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
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   และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

   สุโขทัยธรรมาธิราช

  4) อนุมัติการโอน การเปลี่ยนวิชาเอก และการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า 2 ภาคการศึกษา

  5)  อนุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  6)  ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  7) อนุมัติการตัดสินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   ต่อไป

  8) อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  9)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี
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                    3.	ศูนย์บริการการศึกษา

3.1 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง

ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

 169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม

 จ.นครศรีธรรมราช 80001

 ตู้ ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย อ.เมือง 

 จ.นครศรีธรรมราช 80001

 โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8 โทรสาร 0 7537 8686

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

นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  พังงา  

ภูเก็ต  ระนอง  ชุมพร

2.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

 105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก (117) 

 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์ 0 5622 2450 โทรสาร 0 5622 3010

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

นครสวรรค์ อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  

อ่างทอง  เพชรบูรณ์  พิจิตร

3.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

 199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง

 จ.อุบลราชธานี 34000

 โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6 โทรสาร 0 4528 1890

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

อุบลราชธานี  อำานาจเจริญ  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  

ยโสธร  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  

นครพนม

4.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

 90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 50 โทรสาร 0 3241 9247

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

เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ราชบุรี  สมุทรสาคร 

กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  

สุพรรณบุรี
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ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

5.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

 4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย 

 อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

 โทรศัพท์ 0 5561 4424 - 8 

 โทรสาร 0 5565 1097, 0 5562 0655

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

สุโขทัย  พิษณุโลก  กำาแพงเพชร  ตาก  

อุตรดิตถ์

6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง

 หมู่ที่ 2 ถ.ลำาปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร

 จ.ลำาปาง 52190

 โทรศัพท์ 0 5426 9531 - 4 โทรสาร 0 5426 9527 

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

ลำาปาง  ลำาพูน  เชียงใหม่  แพร่  พะเยา  

เชียงราย  น่าน  แม่ฮ่องสอน

7.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

 หมูท่ี ่10 บา้นคำากลิง้ ต.บา้นจัน่ อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

 โทรศัพท์ 0 4229 2496 - 500 โทรสาร 0 4229 2494

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

อุดรธานี  หนองบัวลำาภู  หนองคาย  ชัยภูมิ  

ขอนแก่น เลย  สกลนคร  มหาสารคาม  

กาฬสินธุ์  นครราชสีมา

8.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

 หมู่ที่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

 โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3 โทรสาร 0 3938 9434

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

จันทบุรี  ตราด  ระยอง  สระแก้ว  ชลบุรี

9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

 116 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าสาป - ลำาใหม่ ต.ท่าสาป อ.เมือง

 จ.ยะลา 95000

 โทรศัพท์ 0 7326 4017 โทรสาร 0 7326 4017

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

ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  สตูล  

พัทลุง  ตรัง

10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

 196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

 โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 9 โทรสาร 0 3730 6244

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

นครนายก  ปราจีนบุรี  ปทุมธานี  นนทบุรี  

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา  พระนครศรีอยุธยา  

สมุทรปราการ  สระบุรี
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3.2  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด จำานวน 83 ศูนย์ ดังนี้

จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

  1.  กรุงเทพมหานคร 1.1  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

1.2  โรงเรียนสารวิทยา

1.3  โรงเรียนปทุมคงคา

1.4  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

1.5  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

1.6  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

1.7  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

0 2279 1992, 0 2279 2429 ตอ่ 107

0 2579 2761 ต่อ 104

0 2391 2444

0 2211 4192

0 2411 0637, 0 2866 1881 - 2

0 2277 0663 ต่อ 103

0 2517 1230, 0 2517 5026

 2.  นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 0 2525 0470, 0 2525 0830

 3.  สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 0 2702 3238, 0 2387 0307

 4.  ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 0 2581 6773

 5.  พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 0 3524 1099, 0 3524 1999

 6.  ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 0 3641 1051

 7.  สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 0 3650 7167 - 8

 8.  ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 0 5641 1507, 0 5641 1645

 9. อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 0 5651 1334

 10.  นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 0 3731 1255

 11.  สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 0 3621 1206, 0 3621 1199

12.  ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ 0 3851 1249 ต่อ 201

13.  ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 0 3721 1070 ต่อ 100

14.  นครปฐม

  (ศูนย์ฯ ภาคกลาง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์

(คณะศึกษาศาสตร์)

0 3425 3842 ต่อ 293

0 3425 5095

15.  สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 0 3441 2020, 0 3441 1885

16.  สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 0 3471 1221

17.  ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 0 3233 7302

18.  กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 0 3451 1060

19.  อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0 3561 1643

20.  สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 0 3552 1659 ต่อ 112

21. เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 0 3242 5052

22. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 0 3261 1103
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์
23. ชลบุรี  โรงเรียนชลกันยานุกูล 0 3828 2559 ต่อ 103

24. ระยอง  โรงเรียนระยองวิทยาคม 0 3861 8914 ต่อ 211

25. จันทบุรี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 0 3931 1170

26. ตราด  โรงเรียนตราษตระการคุณ 0 3951 1151

27. เชียงใหม่  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 0 5341 8674 - 5 ต่อ 207

28. ลำาพูน  โรงเรียนจักรคำาคณาทร 0 5351 1011

29. ลำาปาง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 0 5422 7603 ต่อ 2002

30. แม่ฮ่องสอน  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 0 5361 2079, 0 5361 1349

31. เชียงราย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 0 5371 1018

32. พะเยา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 0 5443 1275 ต่อ 102

33. แพร่  โรงเรียนพิริยาลัย 0 5451 1104 ต่อ 119, 

0 5451 1639

34. น่าน  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 0 5471 0411, 0 5471 0955

35. พิษณุโลก  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 0 5524 1947, 0 5525 8003

36. อุตรดิตถ์  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 0 5541 1104

37. สุโขทัย  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 0 5561 1786, 0 5561 2402

38. ตาก  โรงเรียนตากพิทยาคม 0 5551 1134

39. นครสวรรค์  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 0 5622 1207

40. กำาแพงเพชร  โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม 0 5571 1212

41. เพชรบูรณ์  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 0 5671 1453

42. พิจิตร  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 0 5661 1265

43. สงขลา  โรงเรียนมหาวชิราวุธ 0 7431 3402

44. ชุมพร  โรงเรียนศรียาภัย 0 7750 3375 - 6

45. ระนอง  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 0 7781 1078

46. นครศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 0 7535 6137 ต่อ 126

47. สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 0 7727 2300

48. ภูเก็ต  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 0 7621 2075 ต่อ 108

49. กระบี่  โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล 0 7561 1181

50. พังงา   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  0 7641 2065 ต่อ 102

51. ปัตตานี

 (ศูนย์ฯ ภาคใต้)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรียน 3)

 0 7331 2293,

 0 7333 5115 ต่อ 1240
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

 52. สตูล  โรงเรียนสตูลวิทยา   0 7471 1955 

53. นราธิวาส  โรงเรียนนราธิวาส  0 7351 1443

54. ยะลา  โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง  0 7321 2820 ต่อ 109

55. พัทลุง  โรงเรียนพัทลุง  0 7461 3022 ต่อ 101

56. ตรัง  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  0 7557 2060

57. ขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  0 4333 3724

58. กาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  0 4381 3409

59. เลย  โรงเรียนเลยพิทยาคม  0 4281 1290, 0 4281 1120

60. อุดรธานี  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  0 4222 3260

61. หนองคาย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  0 4241 1203 ต่อ 120

62. นครราชสีมา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  0 4421 4557 - 8

63. ชัยภูมิ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  0 4481 1849 ต่อ 101

64. สกลนคร  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  0 4271 1586

65. นครพนม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  0 4251 1188

66. มหาสารคาม  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  0 4371 1585

67. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนสตรีศึกษา  0 4351 1410 ต่อ 114

68. บุรีรัมย์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  0 4461 2888

69. สุรินทร์  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  0 4451 1193 ต่อ 110

70. อุบลราชธานี  โรงเรียนนารีนุกูล  0 4525 4484

71. ยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  0 4571 1655

72. ศรีสะเกษ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  0 4561 2611

73. มุกดาหาร   โรงเรียนมุกดาหาร  0 4261 1087

74. สระแก้ว  โรงเรียนสระแก้ว  0 3724 1091

75. หนองบัวลำาภู  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  0 4231 1095

76. อำานาจเจริญ  โรงเรียนอำานาจเจริญ  0 4531 2548

77. บึงกาฬ  โรงเรียนบึงกาฬ  0 4249 1187 - 8
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3.3 สถานที่จัดสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

ภาค จังหวัด สถานที่
1.  ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร  1.1  สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

 1.2  สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

 1.3  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สมุทรปราการ  1.4  โรงเรียนประภามนตรี 2

พระนครศรีอยุธยา  1.5  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

นครปฐม  1.6  โรงเรียนราชินีบูรณะ

 1.7  โรงเรียนกวดวิชาไหลธนานนท์

ชลบุรี  1.8  โรงเรียนดาราสมุทร

 1.9  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

 1.10  โรงเรียนบางละมุง

ระยอง  1.11  โรงเรียนศิริพรระยอง

สระบุรี  1.12  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

2.  ภาคตะวันออก

  เฉียงเหนือ

นครราชสีมา  2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

 2.2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 2.3  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

 2.4  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

 2.5  สำานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

บุรีรัมย์  2.6  สำานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ศรีสะเกษ  2.7  เขตพื้นที่การศึกษา 1
ขอนแก่น  2.8  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 2.9  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

3.  ภาคเหนือ อุทัยธานี  3.1  โรงเรียนอุทัยพิทยาคม

เชียงใหม่  3.2  กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

เชียงราย  3.3  สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

แม่ฮ่องสอน  3.4  โรงเรียนห้องสอนศึกษา

 3.5  โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

ตาก  3.6  สำานักงานสหกรณ์นิคม จังหวัดตาก
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ภาค จังหวัด สถานที่

4.  ภาคใต้ ชุมพร  4.1  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

สุราษฎร์ธานี  4.2  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 4.3  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 4.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 4.5  องค์การสงเคราะห์สวนยางจังหวัด  

  สุราษฎร์ธานี

ตรัง  4.6  โรงเรียนวิเชียรมาตุ

พัทลุง  4.7  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ภูเก็ต  4.8  ภูเก็ตวิทยาลัย

 4.9  โรงเรียนนานาชาติบริติช

สงขลา 4.10   โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

4.11   โรงแรมโฆษิต

4.12   โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4.13   โรงแรม วี แอล หาดใหญ่

สตูล 4.14   โรงแรมสตูลวิทยา

3.4 ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ห้องสมุด) มีจำานวน 2 ศูนย์ ดังนี้

 1)  หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ถนนเพชรเกษม อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร. 0 3252 0171

 2)  หอสมุดติณสูลานนท์  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

  ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โทร. 0 7431 3402
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3.5 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด

(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

 21.  นครราชสีมา

 22.  นครศรีธรรมราช

 23.  นครสวรรค์

 24.  นนทบุรี

 25.  นราธิวาส

 26.  น่าน

 27.  บุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง

ห้องสมุดประชาชนบางเขน

ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ

ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรส

ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำาแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดขอนแก่น

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

 28.  บึงกาฬ

 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

 58.  สงขลา

 59.  สระบุรี 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำาพูน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

หอสมุดติณสูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

 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

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

จังหวัดหนองบัวลำาภู

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ

 

 นอกจากมหาวทิยาลยัจะไดจ้ดับรกิารหอ้งสมดุและสือ่การศกึษาไวใ้หบ้รกิารนกัศกึษา และประชาชน

ผูส้นใจในศนูยบ์รกิารการศกึษาเฉพาะกจิ มมุ มสธ. ดงักลา่วแลว้ มหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดับรกิารหอ้งสมดุและ

สื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษไว้ที่เรือนจำากลางบางขวาง เรือนจำากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง 

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และเรือนจำากลางนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังด้วย
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

   (ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา)
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