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“. . . การ ที ่ตัง้ มหาวทิยาลยั สโุขทยั นี ้  ถอืวา่ เปน็ มหาวทิยาลยั ทีส่มยั ใหม ่  

ที่ จะ ให้ ผู้ที่ มี ความ สามารถ และ มี ความ ปรารถนา ที่ จะเรียน ศึกษา    

วิทยาการ วิชาการก้าวหน้า  กว้าง ขวาง ได้  เพราะ ว่า ได้ ชื่อ ว่า คน ไทย  

ก ็ม ีความเฉลยีว ฉลาด   ขาด แต ่โอกาสที ่จะ ได ้ขยาย ความ ร้ ูขยาย ความ 

สามารถ ของ ตน   คน ฉลาด ที่ ได้ แสดง แล้ว ว่า เมื่อมีโอกาส ก็ ไป เรียน  

ใน ขัน้ สงู   จะ เรยีก ได ้วา่ ทดัเทยีม อารยประเทศไม ่แพ ้คน อืน่   อาจ จะ  ด ีกวา่ 

 คน อืน่ ดว้ยซํา้  ฉะนัน้ ก ็สมควร ที ่จะ บรกิาร ให ้แก ่ประชาชน คน ไทย ได ้ม ี

โอกาส ที่ จะ เล่า เรียน . . .  ”  ( 1 )

พระราชดำารัส

  (1)พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชทานในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำานายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทาน 

แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2524



  3หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

    ปณิธาน
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      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็น

 มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

 มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ 

 แก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ 

 สำาหรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการ 

 ของมนุษย์ และสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน 

 ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียง 

 วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษา 

 ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ



    4   ....คู่มือนักศึกษา 

                      คำ�นำ�

 

 สำานักบัณฑิตศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดทำาคู่มือนักศึกษาฉบับนี้เพื่อช่วยให้

นกัศกึษาทราบขัน้ตอนและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาในระบบการศกึษาทางไกลของมหาวทิยาลยั

และเพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถใชก้ารวางแผนในการศกึษาอยา่งมอีสิระดว้ยตนเองเพือ่ใหป้ระสบความสำาเรจ็ภายในกรอบ

ระยะเวลาทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรทา้ยนีห้วงัวา่คูม่อืฉบบันีจ้ะมปีระโยชนแ์ละชว่ยใหอ้ำานวยความสะดวกนกัศกึษาเปน็

อย่างดี

 

สำ�นักบัณฑิตศึกษ�

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช



  5หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

  

    หน้า 
 พระ ราช ดํารัส .............................................................................................................................     (2)

คํานํา   .......................................................................................................................................   (4)  

สารบัญ  .....................................................................................................................................   (5) 

บท ที่   1      ความ รู้ เกี่ยว กับ มหาวิทยาลัย  ........................................................................................   1 

    ความ เป็น มา ของ มหาวิทยาลัย   .......................................................................................   1  

   ระบบ การ ศึกษา   ............................................................................................................   2  

  กระบวนการ ศึกษา   ........................................................................................................  4

 บท ที่   2      หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิต  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  ...................................  8 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   ...................................................................................   8 

    ชื่อ หลักสูตรและชื่อปริญญา   ..........................................................................................   8 

    การประกันคุณภาพของหลักสูตร ...................................................................................  9 

   โครงสร้าง และ ราย ละเอียด ของ หลักสูตร  .........................................................................   10 

  แผนการ ศึกษา  .............................................................................................................  10

 ราย ละเอียด ชุด วิชา  .......................................................................................................   11 

 บท ที่   3     การ ติดต่อ กับ มหาวิทยาลัย  ............................................................................................    15 

   ก่อน การ ศึกษา  ..............................................................................................................    16

  ระหว่าง การ ศึกษา  .........................................................................................................   16 

 ภาค ผนวก  ..................................................................................................................................    17 

   1 .    รู้จัก กับ มหาวิทยาลัย  ................................................................................................    19  

  2 .    คณะ กรรมการ ที่ เกี่ยวข้อง  .........................................................................................    24 

   3 .   ศูนย์ บริการ การ ศึกษา  ..............................................................................................   26 

   4 .   เอกสาร งาน ฝ่าย ทะเบียน และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา  .......................................................    35

สารบัญ



    6   ....คู่มือนักศึกษา 

ที่ท
ําก

าร
 มห

าว
ิทย

าล
ัย ส

ุโข
ทัย

 ธร
 รม

าธ
ิ รา

ช 
 ม

ห
าว

ิท
ยา

ลัย
 สุโ

ขท
ัย ธ

ร ร
ม

าธ
ิ รา

ช ม
ี ท

ี่ ท
ํา ก

า ร
อย

ู่ ท
ี่   ถ

น
น

 แจ
้งว

ัฒ
น

ะ 

 ตํา
บ

ล บ
าง

 พ
ูด  

 อํา
เภ

อ ป
าก

เก
ร็ด

   จ
ังห

วัด
 น

น
ท

บ
ุรี  

 11
12

0 



 1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

1.1  คว�ม เป็น ม� ของ มห�วิทย�ลัย 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่องการขยาย

และกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มี

จำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นอีกแห่งหนึ่ง

มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”é 

ตามพระนามเดมิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที่7เมือ่ครัง้ทรงดำารงพระอสิรยิยศเปน็กรมหลวงสโุขทยัธรรม

ราชาéและทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่5กันยายนพ.ศ.2521

มหาวทิยาลยัจงึกำาหนดให้วนัที่5กนัยายนของทกุปีเปน็วนัสถาปนามหาวทิยาลยัและในฐานะที่เปน็มหาวทิยาลยัของ

รฐัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีอำานาจให้ปรญิญาและประกาศนยีบตัรที่มีศกัดิ์และสทิธิ์เชน่เดยีวกบัมหาวทิยาลยั

ของรัฐอื่นๆทุกประการ

 ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายนพ.ศ.2530มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญา

เอกสำาหรับระดับปริญญาตรีเปิดสอน12สาขาวิชาดังนี้

  1.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

  2.สาขาวิชานิติศาสตร์

  3.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  4.สาขาวิชารัฐศาสตร์

  5.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  7.สาขาวิชาศิลปศาสตร์

  8.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

  9.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 ภายหลงัจากากรจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยระบบการศกึษาทางไกลไดร้บัความสำาเรจ็เปน็ทีย่อมรบัวา่มี

มาตรฐานในระดบัเดยีวกบัมหาวทิยาลยัระบบปดิทัว่ไปจงึไดจ้ดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาขึน้โดยเปดิสอนหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 1.  ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนักศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง 

ภายใต้การให้คําแนะนําปรึกษาอย่างมีระบบ

 2. จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษา

แต่ละภาคมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

สือ่ประสม  ซึง่มสีือ่สิง่พมิพเ์ปน็สือ่หลกั  สือ่โสตทศันแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็สือ่เสรมิ มกีจิกรรมเสรมิทีเ่รยีกวา่ กจิกรรม

6.3 π—°»÷°…“ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡·≈–ß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬ —¡æ—π∏å°—∫æ◊Èπ∞“π

§«“¡√Ÿâ “¢“«‘™“µà“ßÊ ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π¢Õßπ—°»÷°…“ ‚¥¬°”Àπ¥°‘®°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡’µ—«‡≈◊Õ°„Àâ

π—°»÷°…“‡≈◊Õ°µ“¡ “¢“«‘™“·≈–π”‰ªªØ‘∫—µ‘„πß“πª√–®” ∑—Èß„π ∂“π»÷°…“ Àπà«¬ß“π  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈–

·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ

6.4 π—°»÷°…“®–µâÕß‡¢â“√à«¡°“√ —¡¡π“‡ √‘¡™ÿ¥«‘™“ ™ÿ¥«‘™“≈– 2 «—π ∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ

À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕº≈ß“π·≈–°‘®°√√¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘  ·≈°‡ª≈’Ë¬π

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ √—∫øíß¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π

6.5 „π¿“§°“√»÷°…“ ÿ¥∑â“¬ π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√

∫—≥±‘µÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ ´÷ËßπÕ°®“°°“√»÷°…“‡Õ° “√·≈– ◊ËÕ°“√ Õπ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ·≈â« π—°»÷°…“®–‡¢â“√—∫°“√

 —¡¡π“‡¢â¡‡ªìπ‡«≈“ 5 «—π ‡ªìπ°“√®—¥ ∂“π°“√≥å„ÀâºŸâ‡√’¬π≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√ª√–¬ÿ°µå¡‚π¡µ‘ ‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°“√ªØ‘∫—µ‘ ∫Ÿ√≥“°“√„π°“√∑”ß“π¥â“π°“√ Õπ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘°“√∑”ß“π√à«¡°—π √à«¡°‘®°√√¡ ∂“π°“√≥å®”≈Õß∑’Ë

‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ§√Ÿ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘°“√ Õπ·∫∫®ÿ≈¿“§ ·≈–°“√ Õπ√“¬™—Ë«‚¡ß
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1.3 °√–∫«π°“√»÷°…“
π—°»÷°…“®–»÷°…“‚¥¬ºà“π ◊ËÕª√–‡¿∑µà“ßÊ ¥—ßπ’È §◊Õ  ◊ËÕÀ≈—°  ◊ËÕ‡ √‘¡ »÷°…“®“°·À≈àß§âπ§«â“ ·≈–‡¢â“√à«¡

°‘®°√√¡ªØ‘ —¡æ—π∏å √“¬≈–‡Õ’¬¥¡’¥—ßπ’È

1. »÷°…“®“° ◊ËÕÀ≈—°  ◊ËÕÀ≈—° À¡“¬∂÷ß  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë√«∫√«¡‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡‚π¡µ‘ °‘®°√√¡ ·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘

∑—ÈßÀ¡¥¢Õß™ÿ¥«‘™“ ª√–°Õ∫¥â«¬

1.1 ·π«°“√»÷°…“  ‡ªìπ‡Õ° “√§Ÿà¡◊Õ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß™ÿ¥«‘™“ ª√–°Õ∫¥â«¬  à«π·π–π” ¢Õ∫¢à“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–«‘∏’»÷°…“ À√◊Õ à«π∑’Ë‡ªìπ “√–ª∞¡π‘‡∑»™ÿ¥«‘™“  à«π∑’Ë‡ªìπ·ºπ°“√ Õπª√–®”Àπà«¬°“√ Õπ

 “√– —ß‡¢ª·≈–°‘®°√√¡·≈– à«π∑’Ë‡ªìπ¢à“« “√ √“¬≈–‡Õ’¬¥°‘®°√√¡ ∫∑§«“¡Õâ“ßÕ‘ß À√◊Õ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë®”‡ªìπ·≈–

‡À¡“– ¡

1.2 ª√–¡«≈ “√–™ÿ¥«‘™“ ‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π à«π∑’Ë∑¥·∑π°“√∫√√¬“¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ º≈ß“π ·≈–

®ÿ¥¬◊π¢ÕßÕ“®“√¬åºŸâ Õπ‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß™ÿ¥«‘™“ ®—¥æ‘¡æå‡ªìπµ”√“™ÿ¥µ“¡ª°µ‘ ™ÿ¥«‘™“≈–‰¡à‡°‘π 15 Àπà«¬

·µà≈–Àπà«¬¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë®–µâÕß„™â‡«≈“»÷°…“ª√–¡“≥ 5 - 15 ™—Ë«‚¡ß

1.3 ·ºπ°‘®°√√¡°“√»÷°…“ª√–®”™ÿ¥«‘™“ ‡ªìπ‡Õ° “√§Ÿà¡◊Õ·π–·π«ª√–°Õ∫°‘®°√√¡°“√»÷°…“¢Õß

π—°»÷°…“µ≈Õ¥¿“§°“√»÷°…“ ‚¥¬π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“·ºπ°‘®°√√¡°“√»÷°…“ª√–®”™ÿ¥«‘™“°àÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡

°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â∑√“∫∂÷ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ßÊ ‰¥â·°à ‚§√ß √â“ß¢Õß‡π◊ÈÕÀ“™ÿ¥«‘™“ °“√‡µ√’¬¡µ—«¢Õßπ—°»÷°…“

°“√¥”‡π‘π°“√»÷°…“ ß“π∑’Ë°”Àπ¥„Àâ∑” °“√ àßß“π °“√‡ πÕº≈ß“π °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π °“√ —¡¡π“‡ √‘¡

µ“√“ß°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“ µ“√“ß°“√»÷°…“ª√–®” —ª¥“Àå ·≈–·∫∫øÕ√å¡√“¬ß“π ‡ªìπµâπ

2. »÷°…“®“° ◊ËÕ‡ √‘¡  ◊ËÕ‡ √‘¡ À¡“¬∂÷ß  ◊ËÕ∑’Ë‡ √‘¡À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“ “¡“√∂»÷°…“‡π◊ÈÕÀ“ “√–

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡πÕ°‡Àπ◊Õ®“° ◊ËÕÀ≈—° ª√–°Õ∫¥â«¬

2.1  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå  ‡ªìπ ◊ËÕ‡Õ° “√∑’Ë·π–π”„Àâπ—°»÷°…“Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ πÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°

°“√»÷°…“ “√– ”§—≠À≈—°®“°ª√–¡«≈ “√–™ÿ¥«‘™“ ‡™àπ Àπ—ß ◊ÕÕâ“ßÕ‘ßµà“ßÊ ‡Õ° “√∑“ß«‘™“°“√ ß“π«‘®—¬·≈–

«‘∑¬“π‘æπ∏å„π “¢“«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß «“√ “√∑“ß«‘™“°“√¥â“πµà“ßÊ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‡ªìπµâπ



  3หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 5. การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องเข้าทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้า  

และทำางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

1.3 คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งเน้นให้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ดังคำาขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” ดังแผนภาพต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ และมีวินัย สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความขยัน 

หมั่นเพียร มีความพอเพียง มีเจตคติที่เหมาะสม มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี

 2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ คือ มีความรอบรู้ ลุ่มลึกในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ทางวิชาการ

 3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ คือ มีทักษะในการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์บน 

พื้นฐานวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 4. มีความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นำาและ

ผู้ตามที่ดี

 6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะ

ในการใชภ้าษา มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สบืคน้ตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งรูเ้ทา่ทนั มี

ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และนำาเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์

 7. ทกัษะการศกึษาทางไกล และสามารถศกึษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง คอื มคีวามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิจ



    4   ....คู่มือนักศึกษา 

 1.  ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่

  1.1 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรม และ

วิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย

    1.1.2  ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่ทดแทนการบรรยาย ความคิดเห็น ผลงาน  

และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตําราชุดตามปกติ ชุดวิชาละ 15 เรื่อง  

หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 6-18 ชั่วโมง

    1.1.2  แนวการศึกษา  เป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วนแนะนํา 

ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการสอนประจําหน่วย 

การสอน สาระสังเขปและกิจกรรมและส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม  บทความอ้างอิง หรือสิ่งสิ่งพิมพ์ 

ที่จําเป็นและเหมาะสม

    1.1.3  แผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบ  กิจกรรม

การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชา

ก่อนดําเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของของเนื้อหาชุดวิชา  

การเตรียมตัวของนักศึกษา การดําเนินการศึกษา งานที่กําหนดให้ทํา การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมิน 

ผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจําสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน

  1.2 กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ แนวการ

ศึกษา ประกอบด้วย

    1.2.1  บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จํานวนรวม 15 โมดูล

    1.2.2  แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจําหน่วย แบบ 

ประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจําตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน

  2. ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนออฟไลน์ 

(วีซีดี/ดีวีดี) บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบ 

ด้วย

   2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่แนะนําให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือ

ไปจากการศึกษาสาระสําคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย

และวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

   2.2 การเรียนการสอนออนไลน์์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย 

การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรมและข้อมูลย้อน

กลับ การตอบคําถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์   

   2.3 สื่อโสตทัศน์  คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง เช่น 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่นํามาใช้เป็นสื่อเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่   

วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น

   2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  E-learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสํานักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และฐานข้อมูลของสถาบันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  ฐานข้อมูล 

CD-ROM  ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

 

6.3 π—°»÷°…“ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡·≈–ß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬ —¡æ—π∏å°—∫æ◊Èπ∞“π

§«“¡√Ÿâ “¢“«‘™“µà“ßÊ ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π¢Õßπ—°»÷°…“ ‚¥¬°”Àπ¥°‘®°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡’µ—«‡≈◊Õ°„Àâ

π—°»÷°…“‡≈◊Õ°µ“¡ “¢“«‘™“·≈–π”‰ªªØ‘∫—µ‘„πß“πª√–®” ∑—Èß„π ∂“π»÷°…“ Àπà«¬ß“π  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈–

·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ

6.4 π—°»÷°…“®–µâÕß‡¢â“√à«¡°“√ —¡¡π“‡ √‘¡™ÿ¥«‘™“ ™ÿ¥«‘™“≈– 2 «—π ∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ

À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕº≈ß“π·≈–°‘®°√√¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘  ·≈°‡ª≈’Ë¬π

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ √—∫øíß¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π

6.5 „π¿“§°“√»÷°…“ ÿ¥∑â“¬ π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√

∫—≥±‘µÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ ´÷ËßπÕ°®“°°“√»÷°…“‡Õ° “√·≈– ◊ËÕ°“√ Õπ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ·≈â« π—°»÷°…“®–‡¢â“√—∫°“√

 —¡¡π“‡¢â¡‡ªìπ‡«≈“ 5 «—π ‡ªìπ°“√®—¥ ∂“π°“√≥å„ÀâºŸâ‡√’¬π≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√ª√–¬ÿ°µå¡‚π¡µ‘ ‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°“√ªØ‘∫—µ‘ ∫Ÿ√≥“°“√„π°“√∑”ß“π¥â“π°“√ Õπ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘°“√∑”ß“π√à«¡°—π √à«¡°‘®°√√¡ ∂“π°“√≥å®”≈Õß∑’Ë

‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ§√Ÿ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘°“√ Õπ·∫∫®ÿ≈¿“§ ·≈–°“√ Õπ√“¬™—Ë«‚¡ß

æ√âÕ¡∑—Èß¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë‡πâπ„Àâµ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–§«“¡‡ªìπ§√Ÿ

1.3 °√–∫«π°“√»÷°…“
π—°»÷°…“®–»÷°…“‚¥¬ºà“π ◊ËÕª√–‡¿∑µà“ßÊ ¥—ßπ’È §◊Õ  ◊ËÕÀ≈—°  ◊ËÕ‡ √‘¡ »÷°…“®“°·À≈àß§âπ§«â“ ·≈–‡¢â“√à«¡

°‘®°√√¡ªØ‘ —¡æ—π∏å √“¬≈–‡Õ’¬¥¡’¥—ßπ’È

1. »÷°…“®“° ◊ËÕÀ≈—°  ◊ËÕÀ≈—° À¡“¬∂÷ß  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë√«∫√«¡‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡‚π¡µ‘ °‘®°√√¡ ·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘

∑—ÈßÀ¡¥¢Õß™ÿ¥«‘™“ ª√–°Õ∫¥â«¬

1.1 ·π«°“√»÷°…“  ‡ªìπ‡Õ° “√§Ÿà¡◊Õ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß™ÿ¥«‘™“ ª√–°Õ∫¥â«¬  à«π·π–π” ¢Õ∫¢à“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–«‘∏’»÷°…“ À√◊Õ à«π∑’Ë‡ªìπ “√–ª∞¡π‘‡∑»™ÿ¥«‘™“  à«π∑’Ë‡ªìπ·ºπ°“√ Õπª√–®”Àπà«¬°“√ Õπ

 “√– —ß‡¢ª·≈–°‘®°√√¡·≈– à«π∑’Ë‡ªìπ¢à“« “√ √“¬≈–‡Õ’¬¥°‘®°√√¡ ∫∑§«“¡Õâ“ßÕ‘ß À√◊Õ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë®”‡ªìπ·≈–

‡À¡“– ¡

1.2 ª√–¡«≈ “√–™ÿ¥«‘™“ ‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π à«π∑’Ë∑¥·∑π°“√∫√√¬“¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ º≈ß“π ·≈–

®ÿ¥¬◊π¢ÕßÕ“®“√¬åºŸâ Õπ‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß™ÿ¥«‘™“ ®—¥æ‘¡æå‡ªìπµ”√“™ÿ¥µ“¡ª°µ‘ ™ÿ¥«‘™“≈–‰¡à‡°‘π 15 Àπà«¬

·µà≈–Àπà«¬¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë®–µâÕß„™â‡«≈“»÷°…“ª√–¡“≥ 5 - 15 ™—Ë«‚¡ß

1.3 ·ºπ°‘®°√√¡°“√»÷°…“ª√–®”™ÿ¥«‘™“ ‡ªìπ‡Õ° “√§Ÿà¡◊Õ·π–·π«ª√–°Õ∫°‘®°√√¡°“√»÷°…“¢Õß

π—°»÷°…“µ≈Õ¥¿“§°“√»÷°…“ ‚¥¬π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“·ºπ°‘®°√√¡°“√»÷°…“ª√–®”™ÿ¥«‘™“°àÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡

°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â∑√“∫∂÷ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ßÊ ‰¥â·°à ‚§√ß √â“ß¢Õß‡π◊ÈÕÀ“™ÿ¥«‘™“ °“√‡µ√’¬¡µ—«¢Õßπ—°»÷°…“

°“√¥”‡π‘π°“√»÷°…“ ß“π∑’Ë°”Àπ¥„Àâ∑” °“√ àßß“π °“√‡ πÕº≈ß“π °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π °“√ —¡¡π“‡ √‘¡

µ“√“ß°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“ µ“√“ß°“√»÷°…“ª√–®” —ª¥“Àå ·≈–·∫∫øÕ√å¡√“¬ß“π ‡ªìπµâπ

2. »÷°…“®“° ◊ËÕ‡ √‘¡  ◊ËÕ‡ √‘¡ À¡“¬∂÷ß  ◊ËÕ∑’Ë‡ √‘¡À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“ “¡“√∂»÷°…“‡π◊ÈÕÀ“ “√–

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡πÕ°‡Àπ◊Õ®“° ◊ËÕÀ≈—° ª√–°Õ∫¥â«¬

2.1  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå  ‡ªìπ ◊ËÕ‡Õ° “√∑’Ë·π–π”„Àâπ—°»÷°…“Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ πÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°

°“√»÷°…“ “√– ”§—≠À≈—°®“°ª√–¡«≈ “√–™ÿ¥«‘™“ ‡™àπ Àπ—ß ◊ÕÕâ“ßÕ‘ßµà“ßÊ ‡Õ° “√∑“ß«‘™“°“√ ß“π«‘®—¬·≈–

«‘∑¬“π‘æπ∏å„π “¢“«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß «“√ “√∑“ß«‘™“°“√¥â“πµà“ßÊ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‡ªìπµâπ

1.4 กระบวนการศึกษา



  5หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 π“¡ Õ∫ À“°π—°»÷°…“‰¡à·®âß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈à«ßÀπâ“µ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ Õ“®‡ ’¬ ‘∑∏‘Ï„π°“√‡¢â“ Õ∫

6.2 °“√ Õ∫´àÕ¡  °√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“ Õ∫™ÿ¥«‘™“„¥Ê ‰¡àºà“π„π°“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“

π—°»÷°…“Õ“®≈ß∑–‡∫’¬π¢Õ Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ µ“¡«—π ‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ À√◊Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“

»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª∑’Ë‡ªî¥ Õπ À“°º≈°“√ Õ∫´àÕ¡‰¡àºà“π π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π«‘™“π—Èπ„À¡à„π

¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª∑’Ë‡ªî¥ Õπ

 ”À√—∫ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Ï Õ∫´àÕ¡ µâÕß¡’‡°≥±å ¥—ßπ’È

°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õ∫¢Õßπ—°»÷°…“ º≈°“√æ‘®“√≥“

1. ‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 1 - 2 §√—Èß ·≈– ‡¢â“ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2

2.  àßß“π„π°“√ —¡¡π“‡ √‘¡§√∫ 2 §√—Èß ·≈–

3. ‡¢â“ Õ∫‰≈à ·≈–¡’º≈°“√ Õ∫‰≈à µË”°«à“√–¥—∫ B ·≈–

4. ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬„π¿“§°“√»÷°…“/À√◊Õ‡©≈’Ë¬ – ¡µË”°«à“ 3.00

1. ‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 1 - 2 §√—Èß ·≈– ‡¢â“ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2

2.  àßß“π„π°“√ —¡¡π“‡ √‘¡§√∫ 2 §√—Èß ·≈–

3. ‰¡à‡¢â“ Õ∫‰≈à

1. ‰¡à‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 2 §√—Èß ·≈– ≈ß∑–‡∫’¬π„À¡à

2. ‰¡à àßß“π 2 §√—Èß ·≈–

3. ‡¢â“ Õ∫‰≈à À√◊Õ ‰¡à‡¢â“ Õ∫‰≈à

7. °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ ª√–‡¡‘πº≈®“°

1) º≈ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬„Àâ∑”

2) °“√ Õ∫™ÿ¥«‘™“ª√–®”¿“§°“√»÷°…“

3) °“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ

8. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“

8.1 °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“  „™âÕ—°…√√–¥—∫§–·ππ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Õ—°…√√–¥—∫§–·ππ §«“¡À¡“¬ §–·ππµàÕ 1 Àπà«¬°‘µ

A Excellent 4

B+ Very Good 3.5

B Good 3

C+ Fairly Good 2.5

C Fair 2

D Poor 1

F Failed 0

À¡“¬‡Àµÿ 1) π—°»÷°…“∑’Ë‰¥âÕ—°…√√–¥—∫§–·ππ D ·≈– F ∂◊Õ«à“ Õ∫‰¡àºà“π·≈–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ®π°«à“®– Õ∫ºà“π

2) π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§–·ππ™ÿ¥«‘™“∑’Ë Õ∫ºà“π‰ª·≈â«°Á “¡“√∂∑”‰¥â ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬®–„™â

º≈°“√»÷°…“§√—Èß≈à“ ÿ¥„π°“√√“¬ß“πº≈·≈–§‘¥§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡

2.2  ◊ËÕ‚ µ∑—»πå  ‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë∂à“¬∑Õ¥‡π◊ÈÕÀ“ “√–¥â«¬¿“æÀ√◊Õ‡ ’¬ß À√◊Õ∑—Èß¿“æ·≈–‡ ’¬ß ‡™àπ ¿“æπ‘Ëß

¿“æ‡§≈◊ËÕπ‰À« ´÷Ëß ◊ËÕ‚ µ∑—»πå∑’Ëπ”¡“„™â‡ªìπ ◊ËÕ‡ √‘¡„π°“√»÷°…“∑“ß‰°≈√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ ‰¥â·°à «’¥‘∑—»πå

·∂∫∫—π∑÷°‡ ’¬ß  ‰≈¥å ‡ªìπµâπ

2.3  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  ‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë„™â√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¡“™à«¬‡ √‘¡„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡™àπ

e - Learning πÕ°®“°π’È¬—ß√«¡∂÷ß°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ”π—°∫√√≥ “√ π‡∑»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

 ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“µà“ßÊ „π‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈

CD - ROM ‡ªìπµâπ

3. °“√»÷°…“®“°·À≈àß§âπ§«â“  °“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“‡πâπ„Àâπ—°»÷°…“§âπ§«â“À“§«“¡√Ÿâ¥â«¬

µπ‡ÕßÕ¬à“ßÕ‘ √– ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“ “¡“√∂«‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå ¿“æ‡Àµÿ°“√≥å  ¿“æªí≠À“ ‚¥¬°“√ª√–¬ÿ°µå·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’®“° “√–„π™ÿ¥«‘™“∑’Ë»÷°…“°—∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â§âπ§«â“®“°·À≈àß«‘∑¬“°“√µà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡·≈–∂Ÿ°µâÕß

¿“¬„µâ°“√„Àâ§”·π–π”®“°Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“ °“√§âπ§«â“®“°·À≈àß§âπ§«â“ π—°»÷°…“ “¡“√∂§âπ§«â“‰¥â®“°ÀâÕß ¡ÿ¥

·À≈àß«‘∑¬“°“√µà“ßÊ „π¿Ÿ¡‘¿“§ ·À≈àß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–®“° Internet ‡ªìπµâπ

4. °“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ªØ‘ —¡æ—π∏å  °‘®°√√¡ªØ‘ —¡æ—π∏å‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë™à«¬‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ·≈–

æ—≤π“∑—°…–µà“ßÊ „π à«π∑’Ë‰¡à “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å‚¥¬ ◊ËÕÕ◊Ëπ „π‚Õ°“ ‡¥’¬«°—π¬—ß‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’√–À«à“ßπ—°»÷°…“·≈–§≥“®“√¬å ·≈–√–À«à“ßπ—°»÷°…“¥â«¬°—π πÕ°®“°π’È

¬—ß¡’·π–·π«·≈–µÕ∫ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ·≈–°“√„Àâ§”ª√÷°…“„π°“√∑”º≈ß“π  √“¬ß“π

À√◊Õß“πªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ °‘®°√√¡ªØ‘ —¡æ—π∏å¡’À≈“¬√Ÿª·∫∫ ¥—ßπ’È

4.1 °“√ª∞¡π‘‡∑»‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√∫—≥±‘µ»÷°…“ ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥„Àâπ—°»÷°…“„À¡àµâÕß

‡¢â“√—∫°“√ª∞¡π‘‡∑»∑ÿ°§π  ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®«‘∏’°“√»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷°…“∑“ß‰°≈  πÕ°®“°π’È¬—ß‡ªìπ°“√

∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‚§√ß √â“ß   ‡π◊ÈÕÀ“ “√–·≈–°√–∫«π°“√»÷°…“µ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë ¡—§√‡¢â“»÷°…“

√«¡∑—Èß°“√ª√÷°…“°—∫Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“ ‡æ◊ËÕ°“√«“ß·ºπ°“√‡√’¬π√à«¡°—π

4.2 °“√ —¡¡π“‡ √‘¡  ‡ªìπ°‘®°√√¡∫—ß§—∫∑’Ëπ—°»÷°…“∑ÿ°§πµâÕß‡¢â“√à«¡‡æ◊ËÕ àßß“π·≈–π”‡ πÕº≈ß“π

´÷Ëß°”Àπ¥‰«â„π·ºπ°‘®°√√¡°“√‡√’¬π·≈–·π«°“√»÷°…“ π—°»÷°…“®–µâÕßÕ¿‘ª√“¬·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

°“√„Àâ§–·ππ°“√ —¡¡π“‡ √‘¡®–æ‘®“√≥“®“°º≈ß“π °“√π”‡ πÕº≈ß“π ·≈–°“√√à«¡Õ¿‘ª√“¬ °“√ —¡¡π“‡ √‘¡¡’

1 §√—Èß „™â‡«≈“ 2 «—π

5. ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ  π—°»÷°…“∑ÿ°§π®–µâÕß‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ª√– ∫°“√≥å

«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ°àÕπ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“‰¥â√à«¡Ωñ°∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß«‘™“™’æ ·≈–‡æ◊ËÕ

æ—≤π“∫ÿ§≈‘°¿“æ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬„™â‡«≈“„π°“√Õ∫√¡ 5 «—π

6. °“√ Õ∫ª√–®”™ÿ¥«‘™“

6.1 °“√ Õ∫ª°µ‘  π—°»÷°…“®–µâÕß Õ∫µ“¡«—π ‡«≈“ ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥  ”À√—∫ π“¡ Õ∫

¡À“«‘∑¬“≈—¬®–°”Àπ¥µ“¡∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßπ—°»÷°…“∑’Ë·®âß‰«â°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ≥ «—π ¡—§√‡¢â“»÷°…“ „π°√≥’¡’§«“¡®”‡ªìπ

®–¢Õ¬â“¬ π“¡ Õ∫„Àâ¥”‡π‘π°“√·®âß∑’ËΩÉ“¬∑–‡∫’¬π·≈–«—¥º≈∫—≥±‘µ»÷°…“  ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ≈à«ßÀπâ“°àÕπ Õ∫

‰¡àπâÕ¬°«à“ 45 «—π (°”Àπ¥°“√ Õ∫¿“§µâπª√–¡“≥ª≈“¬‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ °”Àπ¥°“√ Õ∫¿“§ª≈“¬ª√–¡“≥ª≈“¬

‡¥◊Õπ‡¡…“¬π) °√≥’π—°»÷°…“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß¢Õ¬â“¬ π“¡ Õ∫¿“¬„π√–¬–‡«≈“πâÕ¬°«à“ 45 «—π  µâÕß· ¥ß

À≈—°∞“πª√–°Õ∫ ‡™àπ „∫√—∫√Õß·æ∑¬å §” —Ëß¬â“¬√“™°“√¥à«π ‡ªìπµâπ °“√·®âßº≈°“√ Õ∫¡À“«‘∑¬“≈—¬®–·®âßº≈

°“√ Õ∫„Àâπ—°»÷°…“∑√“∫¿“¬„π  45 «—πÀ≈—ß®“°«—π Õ∫

°“√‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫„π√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“¡’§«“¡ ”§—≠·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ëπ—°»÷°…“®–µâÕß·®âß

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ 45 «—π ‡π◊ËÕß®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à‰¥â®—¥ÀâÕß Õ∫ ”√Õß·≈–¢âÕ Õ∫ ”√Õß‰«â∑ÿ°

เดือนเมษายน) กรณีศึกษามีความจําเป็นต้องขอย้ายสนามสอบภายในระยะเวลาน้อยกว่า 45 วัน  ต้องดําเนินการ 

แจ้งมหาวิทยาลัยโดยต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์  คําสั่งย้ายราชการด่วน เป็นต้น การแจ้งผล 

การสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบหลังจากวันสอบประมาณ 45 วัน

 3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้นักศึกษา

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาที่ 

ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายใต้การให้คําแนะนําจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่าง ๆ  

ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจาก Internet เป็นต้น

 4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ 

ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 

นักศึกษาและคณาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อแนะแนวและตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน 

การสอนและเพื่อปรึกษาในการทำาผลงานรายงานหรืองานปฏิบัติอื่นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบมีดังนี้

  4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย  จัดให้นักศึกษาเข้ารับ

การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการสัมมนาแบบเข้ม ประมาณ 2 วัน เพื่อทําความเข้าใจวิธีการศึกษาระดับ

ปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้าง

เนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา  

เพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน   

  4.2 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็น

กิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกําหนดไว้ในแผนกิจกรรม 

การเรียนและแนวการศึกษา  นักศึกษาต้องอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจารย์จะให้คะแนนการ 

สัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการ 

ฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ

  4.3 การสัมมนาเข้ม  เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น 

การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการ 

เฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม



    6   ....คู่มือนักศึกษา 

 π“¡ Õ∫ À“°π—°»÷°…“‰¡à·®âß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈à«ßÀπâ“µ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ Õ“®‡ ’¬ ‘∑∏‘Ï„π°“√‡¢â“ Õ∫

6.2 °“√ Õ∫´àÕ¡  °√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“ Õ∫™ÿ¥«‘™“„¥Ê ‰¡àºà“π„π°“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“

π—°»÷°…“Õ“®≈ß∑–‡∫’¬π¢Õ Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ µ“¡«—π ‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ À√◊Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“

»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª∑’Ë‡ªî¥ Õπ À“°º≈°“√ Õ∫´àÕ¡‰¡àºà“π π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π«‘™“π—Èπ„À¡à„π

¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª∑’Ë‡ªî¥ Õπ

 ”À√—∫ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Ï Õ∫´àÕ¡ µâÕß¡’‡°≥±å ¥—ßπ’È

°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õ∫¢Õßπ—°»÷°…“ º≈°“√æ‘®“√≥“

1. ‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 1 - 2 §√—Èß ·≈– ‡¢â“ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2

2.  àßß“π„π°“√ —¡¡π“‡ √‘¡§√∫ 2 §√—Èß ·≈–

3. ‡¢â“ Õ∫‰≈à ·≈–¡’º≈°“√ Õ∫‰≈à µË”°«à“√–¥—∫ B ·≈–

4. ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬„π¿“§°“√»÷°…“/À√◊Õ‡©≈’Ë¬ – ¡µË”°«à“ 3.00

1. ‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 1 - 2 §√—Èß ·≈– ‡¢â“ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2

2.  àßß“π„π°“√ —¡¡π“‡ √‘¡§√∫ 2 §√—Èß ·≈–

3. ‰¡à‡¢â“ Õ∫‰≈à

1. ‰¡à‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 2 §√—Èß ·≈– ≈ß∑–‡∫’¬π„À¡à

2. ‰¡à àßß“π 2 §√—Èß ·≈–

3. ‡¢â“ Õ∫‰≈à À√◊Õ ‰¡à‡¢â“ Õ∫‰≈à

7. °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ ª√–‡¡‘πº≈®“°

1) º≈ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬„Àâ∑”

2) °“√ Õ∫™ÿ¥«‘™“ª√–®”¿“§°“√»÷°…“

3) °“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ

8. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“

8.1 °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“  „™âÕ—°…√√–¥—∫§–·ππ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Õ—°…√√–¥—∫§–·ππ §«“¡À¡“¬ §–·ππµàÕ 1 Àπà«¬°‘µ

A Excellent 4

B+ Very Good 3.5

B Good 3

C+ Fairly Good 2.5

C Fair 2

D Poor 1

F Failed 0

À¡“¬‡Àµÿ 1) π—°»÷°…“∑’Ë‰¥âÕ—°…√√–¥—∫§–·ππ D ·≈– F ∂◊Õ«à“ Õ∫‰¡àºà“π·≈–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ®π°«à“®– Õ∫ºà“π

2) π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§–·ππ™ÿ¥«‘™“∑’Ë Õ∫ºà“π‰ª·≈â«°Á “¡“√∂∑”‰¥â ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬®–„™â

º≈°“√»÷°…“§√—Èß≈à“ ÿ¥„π°“√√“¬ß“πº≈·≈–§‘¥§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡

 π“¡ Õ∫ À“°π—°»÷°…“‰¡à·®âß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈à«ßÀπâ“µ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ Õ“®‡ ’¬ ‘∑∏‘Ï„π°“√‡¢â“ Õ∫

6.2 °“√ Õ∫´àÕ¡  °√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“ Õ∫™ÿ¥«‘™“„¥Ê ‰¡àºà“π„π°“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“

π—°»÷°…“Õ“®≈ß∑–‡∫’¬π¢Õ Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ µ“¡«—π ‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ À√◊Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“

»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª∑’Ë‡ªî¥ Õπ À“°º≈°“√ Õ∫´àÕ¡‰¡àºà“π π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π«‘™“π—Èπ„À¡à„π

¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª∑’Ë‡ªî¥ Õπ

 ”À√—∫ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Ï Õ∫´àÕ¡ µâÕß¡’‡°≥±å ¥—ßπ’È

°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õ∫¢Õßπ—°»÷°…“ º≈°“√æ‘®“√≥“

1. ‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 1 - 2 §√—Èß ·≈– ‡¢â“ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2

2.  àßß“π„π°“√ —¡¡π“‡ √‘¡§√∫ 2 §√—Èß ·≈–

3. ‡¢â“ Õ∫‰≈à ·≈–¡’º≈°“√ Õ∫‰≈à µË”°«à“√–¥—∫ B ·≈–

4. ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬„π¿“§°“√»÷°…“/À√◊Õ‡©≈’Ë¬ – ¡µË”°«à“ 3.00

1. ‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 1 - 2 §√—Èß ·≈– ‡¢â“ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2

2.  àßß“π„π°“√ —¡¡π“‡ √‘¡§√∫ 2 §√—Èß ·≈–

3. ‰¡à‡¢â“ Õ∫‰≈à

1. ‰¡à‡¢â“ —¡¡π“‡ √‘¡ 2 §√—Èß ·≈– ≈ß∑–‡∫’¬π„À¡à

2. ‰¡à àßß“π 2 §√—Èß ·≈–

3. ‡¢â“ Õ∫‰≈à À√◊Õ ‰¡à‡¢â“ Õ∫‰≈à

7. °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ ª√–‡¡‘πº≈®“°

1) º≈ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬„Àâ∑”

2) °“√ Õ∫™ÿ¥«‘™“ª√–®”¿“§°“√»÷°…“

3) °“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ

8. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“

8.1 °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“  „™âÕ—°…√√–¥—∫§–·ππ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Õ—°…√√–¥—∫§–·ππ §«“¡À¡“¬ §–·ππµàÕ 1 Àπà«¬°‘µ

A Excellent 4

B+ Very Good 3.5

B Good 3

C+ Fairly Good 2.5

C Fair 2

D Poor 1

F Failed 0

À¡“¬‡Àµÿ 1) π—°»÷°…“∑’Ë‰¥âÕ—°…√√–¥—∫§–·ππ D ·≈– F ∂◊Õ«à“ Õ∫‰¡àºà“π·≈–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ®π°«à“®– Õ∫ºà“π

2) π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§–·ππ™ÿ¥«‘™“∑’Ë Õ∫ºà“π‰ª·≈â«°Á “¡“√∂∑”‰¥â ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬®–„™â

º≈°“√»÷°…“§√—Èß≈à“ ÿ¥„π°“√√“¬ß“πº≈·≈–§‘¥§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡

  หากนักศึกษาไม่ 

่เข้าสอบซ่อม นักศึกษต้องลงทะเบียนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่เปิดสอน หากผลการสอบซ่อมไม่ผ่าน  

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาถัดไปที่เปิดสอน

 สําหรับผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมอยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร



  7หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

8.3 °“√§”π«≥Àπà«¬°‘µ·≈–§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡ ¡’«‘∏’°“√¥—ßπ’È

(1) °“√§”π«≥Àπà«¬°‘µ – ¡·≈–§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡·µà≈–¿“§°“√»÷°…“®–°√–∑”‡¡◊ËÕ ‘Èπ¿“§

°“√»÷°…“·µà≈–¿“§

(2) °“√π—∫®”π«πÀπà«¬°‘µ – ¡ ‡æ◊ËÕ§”π«≥§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡µ≈Õ¥À≈—° Ÿµ√„Àâπ—∫·≈–

§”π«≥®“°™ÿ¥«‘™“µ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ëπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

(3) °“√∫—π∑÷°º≈°“√‡√’¬π¢Õß™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§–·ππ ®–∫—π∑÷°º≈°“√‡√’¬π„π

¿“§À≈—ß ÿ¥µ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß  à«πº≈°“√ Õ∫„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“®–∫—π∑÷°‡ªìπ SP ·≈–‰¡àπ”‰ª§”π«≥§–·ππ

‡©≈’Ë¬ª√–®”¿“§°“√»÷°…“·≈–§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡

(4) °“√‡∑’¬∫‚Õπ‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√»÷°…“»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ

ºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ ∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å»÷°…“µàÕ„π

À≈—° Ÿµ√»÷°…“»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ  “¢“«‘™“»÷°…“»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬

∏√√¡“∏‘√“™ ®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π®”π«π 2 ™ÿ¥«‘™“ §◊Õ ™ÿ¥«‘™“ 20701 °“√«‘®—¬À≈—° Ÿµ√·≈–

°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–™ÿ¥«‘™“ 20702 °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–«‘∑¬«‘∏’∑“ß°“√ Õπ

9. °“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“  π—°»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßπ’È

1.  Õ∫‰¥â®”π«π™ÿ¥«‘™“§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√·≈–¢âÕ°”Àπ¥¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–

2. ‰¥âº≈°“√»÷°…“§‘¥‡ªìπ§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡µ≈Õ¥À≈—° Ÿµ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 3.00

3. ¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“§√∫µ“¡∑’ËÀ≈—° Ÿµ√°”Àπ¥

4. ‰¡à¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

5. ‰¡à¡’æ—π∏–Àπ’È ‘π§â“ß™”√–µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬

10. ¢—ÈπµÕπ°“√¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“ π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰¥â®”π«π™ÿ¥«‘™“§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“ µ“¡¢âÕ 9 ·≈â« π—°»÷°…“ “¡“√∂¬◊Ëπ§”√âÕß°“√·®âß®∫°“√»÷°…“‚¥¬„™â·∫∫øÕ√å¡

„∫§”√âÕß ¡ ∏. ∫29 ·≈–™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡„∫√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“ ·≈–Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß ”‡√Á®°“√»÷°…“ ®”π«π

300 ∫“∑ ‚¥¬∑“ß Pay at Post æ√âÕ¡·π∫√Ÿª∂à“¬∑’Ë·µàß°“¬ ÿ¿“æ (‰¡àµâÕß «¡§√ÿ¬) ¢π“¥ 1 - 1    π‘È« ®”π«π 4 √Ÿª

Õ—°…√√–¥—∫§–·ππ º≈®“°°“√ª√–‡¡‘π §«“¡À¡“¬

I Incomplete °“√ª√–‡¡‘πº≈‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ‡π◊ËÕß®“°‰¡à‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡

§√∫µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√

P Passed  Õ∫ºà“π ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë‰¡à§‘¥§–·ππ

U Unsatisfactory  Õ∫‰¡àºà“π ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë‰¡à§‘¥§–·ππ

W Withdrawn °“√¬°‡≈‘° „™â„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“

∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â«¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë

¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

N Not Graded and Credited ‰¡àπ—∫§–·ππ

SP Suspended º≈ Õ∫¢Õß™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§–·ππ

„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

8.2 º≈°“√»÷°…“¥â«¬ —≠≈—°…≥åÕ◊Ëπ  ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1 
2

ธรรมาธิราช จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนจํานวน 1 ชุดวิชา คือ 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
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 *การสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนี้เป็นการศึกษาได้รับความรู้ เพื่อให้มี

สมรรถนะ และมีคุณลักษณะของความเป็นครู
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 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

2.1 À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ

‡æ◊ËÕ¡ÿàßæ—≤π“§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡¡“µ√∞“π§«“¡√Ÿâ¢Õß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ ¥â«¬√–∫∫°“√

»÷°…“∑“ß‰°≈„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰ªª√–¬ÿ°µå„™â°—∫Õß§å§«“¡√Ÿâ ‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–

‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ

2.2 ™◊ËÕÀ≈—° Ÿµ√·≈–™◊ËÕª√‘≠≠“
2.2.1 À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ  ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ

Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction

™◊ËÕª√‘≠≠“

™◊ËÕ‡µÁ¡ ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ (À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ)

Õ—°…√¬àÕ ª.∫—≥±‘µ (À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ)

™◊ËÕ‡µÁ¡¿“…“Õ—ß°ƒ… Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)

Õ—°…√¬àÕ¿“…“Õ—ß°ƒ… Grad.Dip. (Curriculum and Instruction)

2.2.2 «—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√

‡æ◊ËÕæ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ µ“¡¡“µ√∞“π

§«“¡√Ÿâ¢Õß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ ‚¥¬„™â√–∫∫°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ „Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È

1) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

2) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√ÕÕ°·∫∫ ®—¥ª√– ∫°“√≥å·≈–°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡À¡“– ¡

°—∫ºŸâ‡√’¬π

3) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ √«¡∑—Èß«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

4) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπ§√Ÿ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ«‘™“™’æ§√Ÿ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“-

∫√√≥«‘™“™’æ§√Ÿ

2.2.3 §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“»÷°…“

1) ‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’∑ÿ° “¢“«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

„Àâ°“√√—∫√Õß«‘∑¬∞“π–·≈–ª√‘≠≠“ ·≈–

2) ‡ªìπ§√ŸºŸâ ÕπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ

2.1 À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ
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»÷°…“∑“ß‰°≈„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
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4) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπ§√Ÿ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ«‘™“™’æ§√Ÿ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“-

∫√√≥«‘™“™’æ§√Ÿ

2.2.3 §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“»÷°…“

1) ‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’∑ÿ° “¢“«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

„Àâ°“√√—∫√Õß«‘∑¬∞“π–·≈–ª√‘≠≠“ ·≈–

2) ‡ªìπ§√ŸºŸâ ÕπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ

2.1 À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ

‡æ◊ËÕ¡ÿàßæ—≤π“§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡¡“µ√∞“π§«“¡√Ÿâ¢Õß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ ¥â«¬√–∫∫°“√

»÷°…“∑“ß‰°≈„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰ªª√–¬ÿ°µå„™â°—∫Õß§å§«“¡√Ÿâ ‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–

‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ

2.2 ™◊ËÕÀ≈—° Ÿµ√·≈–™◊ËÕª√‘≠≠“
2.2.1 À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ  ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ

Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction

™◊ËÕª√‘≠≠“

™◊ËÕ‡µÁ¡ ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ (À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ)

Õ—°…√¬àÕ ª.∫—≥±‘µ (À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ)

™◊ËÕ‡µÁ¡¿“…“Õ—ß°ƒ… Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)

Õ—°…√¬àÕ¿“…“Õ—ß°ƒ… Grad.Dip. (Curriculum and Instruction)

2.2.2 «—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√

‡æ◊ËÕæ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ·≈– ¡√√∂π–„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ µ“¡¡“µ√∞“π

§«“¡√Ÿâ¢Õß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ ‚¥¬„™â√–∫∫°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ „Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È

1) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

2) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√ÕÕ°·∫∫ ®—¥ª√– ∫°“√≥å·≈–°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡À¡“– ¡

°—∫ºŸâ‡√’¬π

3) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ √«¡∑—Èß«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

4) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπ§√Ÿ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ«‘™“™’æ§√Ÿ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“-

∫√√≥«‘™“™’æ§√Ÿ

2.2.3 §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“»÷°…“

1) ‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’∑ÿ° “¢“«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

„Àâ°“√√—∫√Õß«‘∑¬∞“π–·≈–ª√‘≠≠“ ·≈–

2) ‡ªìπ§√ŸºŸâ ÕπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ

การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
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2.3 °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√

2.3.1 °“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ ¡’Õß§åª√–°Õ∫

·≈–°√–∫«π°“√ ¥—ßπ’È

1) ¡’Õ“®“√¬åª√–®”À≈—° Ÿµ√ ·≈–Õ“®“√¬åºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿµ√ ¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß·¢πß«‘™“

À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ ·≈–§≥–°√√¡°“√∫—≥±‘µ»÷°…“  “¢“«‘™“»÷°…“»“ µ√å ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫∫√‘À“√®—¥°“√

À≈—° Ÿµ√„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π∑—Èß¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ §«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ

¡“µ√∞“π µ≈Õ¥®π®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

2) °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ™ÿ¥«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√ ¥”‡π‘π°“√‚¥¬§≥–°√√¡°“√º≈‘µ·≈–∫√‘À“√™ÿ¥«‘™“

´÷Ëß‰¥â®—¥∑”·π«°“√»÷°…“·≈–·ºπ°‘®°√√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“ »÷°…“ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

µ≈Õ¥®π„Àâπ—°»÷°…“ àßß“π·≈–æ∫°—∫Õ“®“√¬åºŸâ Õπ´÷Ëß‡ªìπÕ“®“√¬åª√–®” “¢“«‘™“∑’Ë¡’«ÿ≤‘°“√»÷°…“·≈–

ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¡’°“√ —¡¡π“‡ √‘¡À√◊Õ —¡¡π“‡¢â¡‡æ◊ËÕÕ¿‘ª√“¬·≈–√—∫øíß¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π

∑’Ë∑” æ√âÕ¡°—∫¡’°“√„Àâπ—°»÷°…“ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√ Õπ¢ÕßºŸâ Õπ ‡æ◊ËÕπ”º≈¡“ª√—∫ª√ÿß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2.3.2 ∑√—æ¬“°√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ  “¢“«‘™“»÷°…“»“ µ√å ‰¥â®—¥∑”ª√–¡«≈ “√–™ÿ¥«‘™“ ·≈–

·π«°“√»÷°…“ ́ ÷Ëß‡ªìπ·À≈àß‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ ·≈–·π«∑“ß„π°“√»÷°…“·≈–¥”‡π‘π°‘®°√√¡°“√‡√’¬π„Àâπ—°»÷°…“∑ÿ°™ÿ¥«‘™“

‡Õ° “√¥—ß°≈à“«æ—≤π“‚¥¬§≥–°√√¡°“√°≈ÿà¡º≈‘µ·≈–∫√‘À“√™ÿ¥«‘™“ ÷́Ëß¡’Õß§åª√–°Õ∫‡ªìπÕ“®“√¬å·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

¿“¬πÕ°√«¡®”π«π 9 §π ¡’°“√ª√–‡¡‘π™ÿ¥«‘™“·≈–π”º≈¡“ª√—∫ª√ÿß ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’»Ÿπ¬å«‘∑¬æ—≤π“ 10 ·Ààß    ´÷Ëß

®–„™â‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’ËÕ“®“√¬åæ∫°—∫π—°»÷°…“„π°‘®°√√¡°“√ —¡¡π“¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“ »Ÿπ¬å«‘∑¬æ—≤π“·µà≈–·Ààß

¡’ÀâÕßª√–™ÿ¡√«¡·≈–ÀâÕß —¡¡π“¬àÕ¬ ¡’ÀâÕß ¡ÿ¥ ‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ√âÕ¡Õÿª°√≥å ”À√—∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–

Ωñ°ªØ‘∫—µ‘„π™ÿ¥«‘™“µà“ßÊ  “¢“«‘™“»÷°…“»“ µ√å¡’·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë “¡“√∂¥”‡π‘π°“√¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√

®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰¥â

2.3.3 °“√ π—∫ πÿπ·≈–°“√„Àâ§”·π–π”π—°»÷°…“ ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

1) Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“ ”À√—∫π—°»÷°…“·µà≈–§π ‡æ◊ËÕ„Àâ§”ª√÷°…“¥â“π°“√»÷°…“·≈–°“√®—¥·ºπ°“√

‡√’¬π°“√ Õπ¢Õßπ—°»÷°…“„πÕ—µ√“ à«π 1 : 25 Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“ 1 §π µàÕπ—°»÷°…“®”π«π 25 §π ¡’∫√‘°“√

·π–·π«„Àâ§”ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å

2) ®—¥„Àâ¡’°“√ —¡¡π“‡ √‘¡À√◊Õ —¡¡π“‡¢â¡™ÿ¥«‘™“≈– 1 §√—Èß  ´÷Ëßπ—°»÷°…“‰¥âæ∫Õ“®“√¬å„π

°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπ°“√„Àâ§”·π–π”„Àâª√—∫ª√ÿßº≈ß“π ·≈–Ωñ°∑—°…–µà“ßÊ

3) ®—¥„Àâ¡’°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…‚¥¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠∑“ß¥â“πÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ

„π§√“«∑’Ëπ—°»÷°…“‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Õ∫√¡‡¢â¡™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ

4) ®—¥„Àâ¡’°“√»÷°…“πÕ° ∂“π∑’Ë ¥â«¬°“√»÷°…“¥Ÿß“π„π ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–ª√– ∫-

§«“¡ ”‡√Á® ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°‘®°√√¡Õ∫√¡‡¢â¡™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ

2.3.4 §«“¡µâÕß°“√¢Õßµ≈“¥·√ßß“π·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ„™â  “¢“«‘™“»÷°…“»“ µ√å¡’°“√¥”‡π‘π

ß“π»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È ¥—ßπ’È

1) ¡’·ºπª√–‡¡‘π§«“¡µâÕß°“√¢Õßµ≈“¥·√ßß“π ·≈–π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“ª√—∫ª√ÿß°“√®—¥°“√

‡√’¬π°“√ Õπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

2) ¡’°“√¥”‡π‘πß“πª√–‡¡‘π§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ„™â∫—≥±‘µ∑ÿ°√Õ∫ªï¢Õß°“√º≈‘µ∫—≥±‘µ ‚¥¬»÷°…“

§«“¡æ÷ßæÕ„®„π¥â“π§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘™“°“√ §«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §«“¡¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡

®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ
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2.4  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
 1)  โครงสร้�งหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาแกน    2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ    2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต

 2)  ร�ยละเอียดหลักสูตร 

  ก.หมวดวิชาแกน2ชุดวิชา

  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู

  20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ3ชุดวิชา

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

  20508 การประเมินและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  20598 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

2.5  แผนการศึกษา
 ปีที่ 1  ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1

   20505พื้นฐานวิชาชีพครู

   20506การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

 ปีที่ 1 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2

   20507วิทยาการการจัดการเรียนรู้

   20508การประเมินและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   20598ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ   ภาคสุดท้ายก่อนจบการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรหลักสูตรและการสอนและ

       เข้ารับการอบรมเข้ม มิฉะนั้นจะไม่สําเร็จการศึกษา
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รายละเอียดชุดวิชา

20505 (40202001)   พื้นฐ�นวิช�ชีพครู      6(14-2-0-2)

                         Foundation of Teaching Profession

     วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาบริบททางการศึกษา

     2.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

     3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ นโยบาย 

      และแผนพัฒนาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

     4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย

     5.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ภาระงานวิถีชีวิตครูและความเป็นครู

     6.เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายและสืบค้น

      ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

     7.เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและสืบค้นความรู้

     คำ�อธิบ�ยชุดวิช�

     แนวคิดปรัชญาทฤษฎีการศึกษาบริบททางการศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศแนวโน้มการจัดการศึกษาของไทยนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาความสำาคัญของวิชาชีพครูพัฒนาการวิชาชีพครูบทบาทหน้าที่ภาระงานวิถีชีวิตครูและ

ความเป็นครูสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย และสืบค้นความรู้ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้

20506 (40202002)   ก�รพัฒน�หลักสูตรและสื่อก�รเรียนก�รสอน   6(14-2-0-2)

     Curriculum Development and Instructional Media

    วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย ความสำาคัญ ประเภท และรูปแบบของ 

      หลักสูตร

     2.เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทฤษฎหีลกัสตูรหลกัการและแนวทางการพฒันาหลกัสตูร 

    การออกแบบหลักสูตรการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

     3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำาหลักสูตรไปใช้ การบริหารหลักสูตร และ 

      การนิเทศการเรียนการสอน

     4. เพื่อวิ เคราะห์แนวโน้มการออกแบบหลักสูตรที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาและ 

      ความเปลี่ยนแปลง

     5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาระและกระบวนการของหลักสูตร ตลอดจนจัดทำาโครงการ 

      วิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนวและบริการช่วยเหลือนักเรียน

     6.เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการสำาคญัของสือ่การเรยีนการสอน 

   แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

     7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

      เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา บทบาทของสื่อที่มีต่อการเรียนการสอน ต่อผู้สอน 

      และผู้เรียน

    



    12   ....คู่มือนักศึกษา 

     8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและ 

      นวัตกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

    คำ�อธิบ�ยชุดวิช�

     ความหมาย ความสำาคัญ ประเภทของหลักสูตร แนวคิดทฤษฎี หลักสูตร รูปแบบของ 

การพัฒนาหลักสูตรหลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาและ

การเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์สาระและกระบวนการของหลักสูตรการนำาหลักสูตรไปใช้ การบริหารหลักสูตรและ 

การนิเทศการเรียนการสอนการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรระดับชาติและหลักสูตรระดับสถาน

ศกึษาหลกัสตูรกลุม่สาระวชิาหลกัสตูรสำาหรบักลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะการพฒันาโครงการวชิาการและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

การแนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รยีนแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสือ่การเรยีนการสอนประเภทของสือ่เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมการศึกษาการออกแบบพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บทบาท

ของสื่อต่อการเรียนการสอนต่อผู้สอนและผู้เรียนแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

20507 (40203001)   วิทย�ก�รก�รจัดก�รเรียนรู้                       6(14-2-0-2)

    Learning Management Science

    วัตถุประสงค์

     1.เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาการเรยีนรู้ทฤษฎกีารเรยีนรู้ทฤษฎกีารสอน 

      ระบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง 

      ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

     2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิค 

      การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์

     3.เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 

     4.เพื่อให้มีทักษะที่จำาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

     5.เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ 

      เหมาะสมกับบทเรียน

     6. เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถนำาผลการประเมินไปพัฒนา 

      การเรียนการสอน

     7.เพื่อให้สามารถแนะนำาช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียน

    คำ�อธิบ�ยชุดวิช�

     จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน 

การเรียนแบบเรียนรวม และการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน 

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้และการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน

เป็นสำาคัญ ทักษะที่จำาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การนำาผลการประเมินมา 

จัดจำาแนกระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะนำาช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน



  13หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

20508 (40203002)   ก�รประเมินและก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน          6(12-2-2-2)

                         Evaluation and Research for Instruction Development

    วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการสำาคัญของการวัดและ 

      ประเมินผลทางการศึกษา

     2.เพื่อให้สามารถสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความรู้ความคิดด้านทักษะ 

      และกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     3. เพื่อให้สามารถประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินตามสภาพจริงและประเมินจากแฟ้ม 

      สะสมงาน

     4. เพื่อให้สามารถนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้

     5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการสำาคัญของการวิจัย 

      ทางการศึกษา

     6. เพื่อให้สามารถทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

     7.เพื่อให้สามารถกำาหนดปัญหาวิจัยและรายละเอียดของปัญหาวิจัย

     8.เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัยการเรียนการสอน

     9.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัย

     10.เพื่อให้สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน

    คำ�อธิบ�ยชุดวิช�

     แนวคดิหลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางการศกึษาการสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวดัผล

และประเมนิผลดา้นความรูแ้ละความคดิดา้นทกัษะและกระบวนการและดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์การประเมนิ

ภาคปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริงและการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการตัดสินผลการเรียนรู้และการรายงาน

ผลการเรียนรู้ การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมิน

โครงการและกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอนการกำาหนดปัญหาวิจัยการ

ค้นคว้าวรรณกรรมการออกแบบการวิจัยและเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพรรณนา

สถิติพาราเมตริกสถิตินันพาราเมตริกการวิจัยในชั้นเรียนและการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผู้เรียน

20598 (40205001)   ประสบก�รณว์ชิ�ชพีประก�ศนยีบตัรบณัฑติหลกัสตูรและก�รสอน  (ไมน่บัหนว่ยกติ)

                            Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction

    วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

      และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

     2.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดการชั้นเรียนมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

      มีภาวะผู้นำาการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู

     3.เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทางวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 

      เกี่ยวกับการวางแผนการดำาเนินงานและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

     4.เพื่อให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิด 

      ตามแนวพุทธธรรม

     5.เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการบรหิารจดัการมนษุยสมัพนัธ์การทำางานเปน็ 

      ทีมในการจัดการเรียนการสอน



    14   ....คู่มือนักศึกษา 

     6. เพื่อให้มีคุณลักษณะความเป็นครู  ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตาม 

      จรรยาบรรณวิชาชีพครู

    คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

    การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและการบริหารจัดการ ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

การจดัการการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัสงัคมและผูเ้รยีนการเสรมิสรา้งศกัยภาพความเปน็ครูคณุลกัษณะของครทูีด่ีการ

บริหารจัดการการจัดการชั้นเรียนภาวะผู้นำามนุษยสัมพันธ์ในองค์กรการทำางานร่วมกับผู้อื่นการสื่อสารในองค์กร

การเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและกฎหมาย

ทางการศึกษา การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์ การคิด

ตามแนวพุทธธรรมการวางแผนการดำาเนินงานการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ทักษะการค้นหา 

ความรู้การจัดการความรู้การเป็นผู้นำาทางวิชาการการพัฒนาวิชาชีพครู
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 3. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย

  

u   ก่อน การ ศึกษา 
   1 )   การ ติดต่อ กับ หน่วย งาน ภายใน มหาวิทยาลัย 

     1.1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

      m   ฝ่าย แนะแนว การ ศึกษา  สำา นัก บริการ การ ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7632   -   3 

       m   ฝ่าย ทะเบียน และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา  สำา นัก บัณฑิต ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7560   -   2

    m  ศูนย์ ส าร ส น เทศ   ม ส ธ .   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7788, 0 2503  3545, 0 2982 9700 

      m   เว็บไซต์   ของ   ม ส ธ .   www . stou . ac . th   คลิก ไป ที่   บัณฑิต ศึกษา  ส า ขา วิชา ที่ ต้องการ ส มัค ร

     เข้า ศึกษา 

     1.2เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

       1 )     การ สั่ ง ซื้อ ทาง ไปรษณีย์   ( ชำาระ ค่า ใบ ส มัค ร ผ่าน ไปรษณีย์   Pay   at   Post   เท่านั้น ) 

        m   ฝ่าย ทะเบียน และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา  ส ำา นัก บัณฑิต ศึกษา   มหาวิทยาลัย สุ โขทัย ธร รมาธิ ราช   

      ( ตู้   ปณ . 55   ปท . หลัก สี่   กรุงเทพฯ   10210 ) 

       2 )     เดิน ทาง มา ซื้อ ด้วย ตนเอง ที่ มหาวิทยาลัย

    m  อาคารบริการ 1 ชั้น 2     

     m  ศูนย์หนัง สื อม หา วิทยาลัย   ( อาคาร บริภัณฑ์   ชั้น   1 ) 

     1.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     มา ติดต่อ ส มัค รด้วย ตนเอง   ( ชำาระ ค่า ส มัค ร เป็น เงิน ส ด ) 

      m  อาคาร วิชาการ   1   ชั้น   2

      m  ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง  

    ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์(ชำาระค่าสมัครด้วยPayatPostเท่านั้น)

      m    ที่ทำาการ ไปรษณีย์ทั่ว ประเทศ 

   2 )   การ ติดต่อ กับ หน่วย งาน ภายนอก มหาวิทยาลัย   ( ใน ส่ วนภูมิ ภาค ) 

    2.1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

      m   ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง 

    2.2เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

       m  ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง 

      m  ศูนย์ บริการ การ ศึกษา   ม ส ธ .   ( โรงเรียน ประจำา จังหวัด ทุก จังหวัด ทั่ว ประเทศ รวม   80   แห่ง ) 

     2.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      m  ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง   ( กรณี เดิน ทาง ไป ติดต่อ ด้วย ตนเอง เท่านั้น ) 



    16   ....คู่มือนักศึกษา 

u   ร ะ  หว่า งการ ศึ กษ า  

     1)การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     1.1   เรื ่อ ง   การ จัด ปฐมนิ เท ศ  นั กศึกษ า  ใหม่  ระ ดั บ  บั ณฑ ิต  ศ ึก ษา  

       m  ฝ่าย กิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ บัณฑิต  ศึ กษ า สำา นัก บัณฑิต ศ ึก ษา      หม ายเล ข  โท รศัพท์     0   2504   

    7565   -   7 

   1.2      เ รื่อง   การ ลง  ท ะเบียน เรี ยน    เพิ่ม   -   ถอน ชุด วิชา   ล า  พั ก  กา ร   ศ ึ กษ า   เปลี่ยน ที่ อ ยู ่    เป ลี ่ยน สนาม สอบ     

         ท ำา  บั ตร นักศึก ษา ใหม่   และ การ ชำาระ ค่า ธรรมเนียม คำาร้อง ต่างๆ   เมื่อ ผ่าน การ อนุมัติ จาก  

   สาขา วิชา แล้ว 

   m	ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลข โทรศัพท์   0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700

       m  ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา   ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504  7561   -   4 

  1.3     เรือ่ง   การ เปลีย่น แผนการ ศกึษา   การ ลง ทะเบยีน ลา่ชา้   การ ขอ จดั สอบ ทดแทน   การ ขอ อนมุตั ิสอบ  

       วิทยานิพนธ์   การ สอบ การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ   และ สอบ ประมวล ความ รู้   

      m   คณะ กรรมการ บัณฑิต ศึกษา   ประจำา สาขา วิชา ที่ เข้า ศึกษา   ( ภาค ผนวก ) 

      m   อาจารย์ ที่ ปรึกษา ทาง วิชาการ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย จาก มหาวิทยาลัย เมื่อ แรก เข้า ศึกษา 

       m  อาจารย์ ที่ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ / การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ 

     1.4     เรื่อง  ส อบ ถาม ปัญหา ทาง ด้าน การ เรียน ระหว่าง ศึกษา 

       m  อาจารย์ ที่ ปรึกษา ทาง วิชาการ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย จาก มหาวิทยาลัย เมื่อ แรก เข้า ศึกษา 

     1.5     เรื่อง   การ เข้า รับ การ สัมมนา เสริม / เข้ม ชุด วิชา ต่างๆ   และ การ อบรม เสริม ประสบการณ์  

   มหา บัณฑิต 

      m  ฝ่าย กิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ บัณฑิต ศึกษา  ส ำา นัก บัณฑิต ศึกษา   และ สาขา วิชา ที่ ศึกษา   

    หมายเลข  โทรศัพท์   0   2504   7565   -   7 

     1.6     เรื่อง   การ สอบถาม ผล สอบ ชุด วิชา ต่างๆ 

      m   เว็บไซต์   ของ   มสธ .   www . stou . ac . th   คลิก ไป ที่   บัณฑิต ศึกษา   ขอ ตรวจ สอบ ผล สอบ 

      m  สอบถาม ผล สอบ ทาง   Info   Voice   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7799   กด   2 

     1.7     เรื่อง   การ ลง ทะเบียน สอบ วิทยานิพนธ์  ส อบ การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ   และ สอบ ประมวล ความ รู้ 

      m   ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา  ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา  หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7561   -   4 

   1.8   เรื่อง   การ ตรวจ สอบ รูป แบบ   และ การ เข้า เล่ม วิทยานิพนธ์   การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ 

         m  ฝา่ย สง่ เสรมิ มาตรฐาน บณัฑติ ศกึษา  ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา   ( การ ตรวจ รปู แบบ )   หมายเลข โทรศพัท ์

           0   2504   7568   -   9 

     m  ศูนย์ ฝึก อบรม เทคโนโลยี การ พิมพ์ แห่ง ชาติ   มสธ .   ( การ เข้า เล่ม วิทยานิพนธ์   การ ศึกษา 

      ค้นคว้า อิสระ )  หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7766 

     1.9     เรื่อง   การ ขอรับ ทุน อุดหนุน การ ทำา วิทยานิพนธ์ /การเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์

         m   ฝา่ย สง่ เสรมิ มาตรฐาน บณัฑติ ศกึษา ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา  หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7568   -   9 

  1.10     เรือ่ง   การ ขึน้ ทะเบยีน มหา บณัฑติ   ใบ ปรญิญา บตัร   และ ใบ รายงาน ผล การ ศกึษา   และ การ ขอหนงัสอื  

     รับ รอ งอื่นๆ 

         m    ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา    สำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7561  - 4



  17หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

    1.11  เรื่อง   การ รับ ประกาศนียบัตร บัณฑิต   และ สัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษา 

         m    สำานัก การ ศึกษา ต่อ เนื่อง   ( หลัก สูต รสัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษา )   หมายเลข โทรศัพท์   

      0   2504 7717   

  2)การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)
     2.1    เรื่อง   การ ลง ทะเบียน เรียน   และ คำาร้อง ต่างๆ   

         m   งาน ส่ง เสริม และ บริการ การ ศึกษา   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   ทั้ง   10   แห่ง   ( ภาค ผนวก ) 

      2.2   เรื่อง   สถาน ที่ จัด กิจกรรม สัมมนา เสริม / เข้มชุด วิชา ต่างๆ 

          m    งาน ส่ง เสริม และ บริการ การ ศึกษา   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   ทั้ง   10   แห่ง   ( ภาค ผนวก ) 

 

 u   หลัง สำาเร็จ การ ศึกษา 

   1)การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
      1.1    เรื่อง   กำาหนดการ เข้า รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร   การ ซ้อม ย่อย   ซ้อม ใหญ่   และ วันพระ ราช ทาน  

     ปริญญา บัตร 

           m   ฝ่าย พิธี ซ้อม ย่อย   ซ้อม ใหญ่  สำา นัก วิชาการ   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7506   -   10 

        m    ฝ่าย พิธีการ งาน พระราชทาน ปริญญา บัตร    สำา นัก บริการ การ ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   

        0   2504 7605 

        m    ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา  สำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7561   -   4

      m    ศูนย์ สารสนเทศ   มสธ .   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7194   -   5 

     1.2     เรื่อง   การ สั่ง จอง เสื้อ ครุย และ ของ ที่ ระลึก 

        m    สโมสร   มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7790   -   1 

     1.3     เรื่อง   การ ขอรับ ใบ ปริญญา บัตร   และ ใบ รายงาน ผล การ ศึกษา   ( ก่อน และ หลัง พิธี พระราชทาน  

         ปริญญา บัตร ) 

        m    ฝ่าย ทะเบียน และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา  สำา นัก บัณฑิต ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7564  

 2)การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)
      2.1     เรื่อง   กำาหนดการ เข้า รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร   การ ซ้อม ย่อย   ซ้อม ใหญ่   และ วันพระ ราช ทาน  

     ปริญญา บัตร 

         m   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง   ( ภาค ผนวก )



ภาคผนวกภาคผนวก



    20   ....คู่มือนักศึกษา 

 1. รู้จักกับมหาวิทยาลัย                      

  

    ห น่วย  งาน  ภายใ น  ของ  มหาวิ ทยาล ัย  ท ี่  เกี่ยวข ้อง  กับ  บัณฑ ิต ศ ึก ษา    ม ี  ดัง น ี้ 

  1  .   หน่วย   งาน บริห าร    ได ้แก ่      ส ำานักง า น อธิก า รบดี    รับ  ผิด   ช อ บ  ง า น  บริ หาร  ต่างๆ    ข อ ง มหา วิทยาล ัย

  ป ระกอบ  ด ้ ว ย      ก อง ก ลาง    กอง คล ัง    กอ ง พั สดุ     กอง แ ผ น ง าน    หน่วย ตรวจ สอ บ   ภ า ยใ น     และ  ศ ูนย์ สัมมนา     

 2  .    หน่วย  งาน  บริกา ร   วิช า การ    ป ระกอบ  ด้ว ย    11   ห น ่วย  งาน     คือ  

    1)สำานักบริการการศึกษา
         ประกอบ ด ้ ว ย   สำานักงาน  เลขา นุก าร   ฝ่า ย   แนะแน ว กา ร ศ ึกษา   ศ ูนย์ บ ริก าร กา ร ศึ กษา  ประจำา ภ ูมิภาค   

   แ ละ  ศนูย ์บรกิาร  การ  สอน  ทา ง ไปร ษ ณ  ีย ์   มหีนา้  ท  ี ่ร ับ ผ ดิ ช อบ ก าร จดั ส ง่ เอก ส าร  และ  วสัด  ุ กา ร ศ กึษา      แ ละ บร กิาร แ นะแ น ว 

แก ่ น ักศึกษา  

    2)สำานักเทคโนโลยีการศึกษา
            ประก อบ ด้ วย   ส ำา นักงาน เ ลขา นุกา ร     ฝ่าย จ ั ด ระบ บ และ  วิจ ั ย   ส ื่ อ   การ  ศึกษ า   ศ ูนย์  บ ริก า ร กา ร สอ น ทาง 

วิทย ุ  และ โ ทรท ัศน ์   ศู น ย ์   โส ต   ทัศน ศึกษ า   ศ ูนย์  ผ ลิต  ภาพย นตร์ และ ภ า พถ่า ย เพ ื่อ กา ร ศ ึกษา     ฝ่า ย วิศวก รรม เท ค โนโล ยี  

การ  สื่อส าร    แล ะ  ศูน ย์ คอมพ ิวเ ตอร ์ ช่วย  สอ น    มีหน ้ า ท ี่ ร ับ ผ ิด ชอบ เก ี่ย ว กับ ก าร  จัด ร ะ บ บ   อ อกแบบ ผลิต แล ะ วิจั ย 

   ส ื ่อ   ก าร ศึก ษ า ประกอบ ชุด  วิชา แ ละ สื่ อ การ  ศึก ษา อื ่ นๆ    อัน ได้แก่    รายก าร ว ิทยุ  กระจาย  เสี ยง    ร า ย การ ว ิทยุ โ ทร ท ัศน์      

เทป  วีด ิ ทัศน์    เ ทป  เสี ย ง    ซีดี  ภาพ    ซี ดี เส ี ยง    เอก สาร โสต ท ัศน ์   สื่ อ ป ระสม     และ  สื่อ อ ิเล็ก ทรอ นิกส ์  อื่ นๆ   รว ม ท ั้ง  ให้ บร ิก าร 

  ด้าน  โ สต  ทัศน ูปกรณ์  แก่ หน ่ ว ย งาน  ต่างๆ     ข อง ม หาว ิ ทยาลัย 

    3)สำานักวิชาการ
               ป ร ะ ก อ บ ด ้วย   สำานกังาน  เลขาน  ุการ   ฝา่ ย ต ำารา    ฝ  ่าย พฒั น า  คณาจ ารย ์   ฝ ่า ย   พ ฒั น า  หล ักสตู ร  และ การ ส อ น 

  แ ละ ฝ ่าย  ประสบก ารณ ์ ว ิ ชาชีพ    มีห น้า  ที ่ รับ  ผ ิ ด   ชอ บ   งาน  ที่  เกี่ยว  กั บ ก า ร พ ัฒนา  หลักสู ตร    ก าร ส่ง   เ ส ร ิม   ก าร แ ต่ง  ตำารา    

การ  จ ัด ก ิจกรรม  เพิ่มพ ูน  ความ รู้   แก่  คณา จารย ์   แล ะ ก าร  จ ั ด   งาน พ ิธี พร ะร า ชทาน  ปร ิญญา  บัต ร 

   4)สำานักทะเบียนและวัดผล
         ประ กอบ  ด ้ ว ย    สำา นักงาน  เล ข านุก าร    ฝ่าย ร ับ นักศึกษา    ฝ่า ย ทะเบ ียน นักศึกษา   ฝ่าย วัดผล การ ศึกษา  

ศูนย์วิจัย และ พัฒนา แบบ ทดสอบ   และ ศูนย์ วิชาการ ประเมิน ผล   มีหน้า ที่ ความ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ รับ สมัคร 

นักศึกษา   การ ลง ทะเบียน เรียน   การ จัด ทำา แบบ ทดสอบ   การ จัด สอบ   การ ประมวล ผล การ สอบ   การ แจ้ง ผล สอบ    

การ ออก เอกสาร สำาคญั ใน การ สำาเรจ็ การ ศกึษา   การ พฒันา แบบ ทดสอบ   การ จดั ระบบ คลงั ขอ้สอบ และ การ ให ้บรกิาร 

ตอบ ปัญหา แก่ นักศึกษา และ ผู้ เรียน  เฉพาะ ใน ระดับ ปริญญา ตรี และ ประกาศนียบัตร เท่านั้น 

   5)สำานักบรรณสารสนเทศ
              ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย เทคนิค   ฝ่าย บริการ สนเทศ   ฝ่าย บริการ สื่อ การ ศึกษา   

 ศนูยเ์ทคโนโลย ีบรรณ สารสนเทศ   มหีนา้ ที ่รบั ผดิ ชอบ งานการ จดั บรกิาร หอ้ง สมดุ และ สารนเิทศ ใน ลกัษณะ เครอื ขา่ย   
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ห้อง สมุด ให้ ครอบคลุม กลุ่ม เป้า หมาย ท้ัง ใน ระดับ ส่วน กลาง   ณ   อาคาร บรรณ สาร และ บาง ส่วน ของ อาคาร วิชาการ 1 

มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   ใน ระดับ จังหวัด จัด บริการ   ณ   ศูนย์ บริการ การ ศึกษา เฉพาะ กิจ มุม   มสธ .   ใน  

ห้อง สมุด ประชาชน ประจำา จังหวัด   และ ห้อง สมุด ประชาชน กรุงเทพมหานคร   และ ใน ระดับ ภาค   จัด บริการ   ณ   

 ศูนย์ วิทย พัฒนา   ซ่ึง อยู่ ใน ความ ดูแล ของ สำานัก วิทย พัฒนา ใน   10   จังหวัด ท่ัว ประเทศ   และ ศูนย์ วิทย บริการ บัณฑิต ศึกษา 

 โดย ความ ร่วม มือ จาก หน่วย งาน ภายนอก   จำานวน    2   ศูนย์   

   6)สำานักวิทยพัฒนา
      ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ตั้ง อยู่   ณ   อาคาร วิชาการ   1   มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   

และ ศูนย์ วิทย พัฒนา   10   แห่ง   ตั้ง อยู่ ใน ต่าง จังหวัด ทั่ว ประเทศ   ได้แก่   ยะลา   นครศรีธรรมราช   เพชรบุรี   นครนายก   

นครสวรรค์   ลำาปาง   สุโขทัย   จันทบุรี   อุบลราชธานี   และ อุดรธานี   ศูนย์ วิทย พัฒนา แต่ละ แห่ง ให้ บริการ ครอบคลุม 

พื้นที่   5   -   10   จังหวัด โดย รอบ   ศูนย์ วิทย พัฒนา มีหน้า ที่ เป็น ตัวแทน ของ มหาวิทยาลัย ใน การ รองรับ กิจกรรม  

การ สอน   การ ฝึก อบรม   และ งาน บริการ การ ศึกษา ใน ระบบ การ สอน ทาง ไกล   ตลอด จน เป็น เครือ ข่าย การ ให้ บริการ 

 ห้อง สมุด ของ มหาวิทยาลัย 

   7)สำานักพิมพ์
        ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย วิชาการ   ฝ่าย จัด พิมพ์   และ ฝ่าย เผย แพร่ และ จัด จำาหน่าย   

มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ การ จัด พิมพ์ เผย แพร่ และ จัด จำาหน่าย เอกสาร การ สอน   วัสดุ การ ศึกษา และ สื่อ สิ่ง พิมพ์ ของ 

มหาวิทยาลัย 

   8)สำานักการศึกษาต่อเนื่อง
      ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย บริการ เผย แพร่ ทาง ไกล   ฝ่าย วิเคราะห์ โครงการ และ 

หลักสูตร การ ฝึก อบรม   ฝ่าย บริหาร การ ฝึก อบรม   ฝ่าย พัฒนา สื่อ และ เทคโนโลยี การ ฝึก อบรม   และ ฝ่าย อุทยาน  

การ ศึกษา   มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ ใน การ จัด กิจกรรม บริการ วิชาการ แก่ สังคม ใน รูป แบบ ต่างๆ   อาทิ   การ จัด ฝึก อบรม    

การ จัด โครง กา รสัมฤ ทธิ บัตร   โครง กา รสัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษา แก่ ประชาชน ทั่วไป   และ การ จัด อุทยาน การ ศึกษา 

    9)สำานักคอมพิวเตอร์
      ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย บริการ งาน คอมพิวเตอร์   ฝ่าย ปฏิบัติ การ ประมวล ผล    

และ ฝ่าย วิเคราะห์ และ พัฒนา ระบบ   มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ พัฒนา ระบบ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

 การ จัด เก็บ และ ประมวล ผล ข้อมูล นักศึกษา   การ ดูแล รักษา   และ ให้ บริการ ผู้ ใช้ ระบบ เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์    

การ ผลิต สื่อ คอมพิวเตอร์ ช่วย สอน   การ ฝึก อบรม เทคโนโลยี สารสนเทศ   และ การ ให้ บริการ ตรวจ กระดาษ คำา ตอบ 

   10)สำานักบัณฑิตศึกษา
      ประกอบ ดว้ย   สำานกังาน เลขานกุาร   ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา   ฝา่ย กจิกรรม ปฏสิมัพนัธ ์

บัณฑิต ศึกษา   ฝ่าย ส่ง เสริม มาตรฐาน บัณฑิต ศึกษา   และ ฝ่าย การ ศึกษา นานาชาติ   มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ   งาน ทะเบียน                       

และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา   การ จัด กิจกรรม การ สัมมนา เสริม / เข้ม ประจำา ชุด วิชา   การ สัมมนา เข้ม ชุด วิชา วิทยานิพนธ์                     

การ พัฒนา หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา   งาน โครงการ ความ ร่วม มือ   และ กิจ กร รม อื่นๆ   ที่ เกี่ยวข้อง กับ บัณฑิต ศึกษา   

( เฉพาะ หลักสูตร หลัง ปริญญา ตรี   ได้แก่   ประกาศนียบัตร บัณฑิต   ปริญญา โท   และ ปริญญา เอก ) 
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   11)สถาบันวิจัยและพัฒนา
        ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย ประสาน งานการ วิจัย   ฝ่าย พัฒนา และ เผย แพร่ งาน 

วิจัย   ศูนย์วิจัย ทางการ ศึกษา ทาง ไกล   และ ศูนย์ บริการ งาน วิจัย ลักษณะ พิเศษ   ทำา หน้าที่ เป็น หน่วย งาน กลาง ใน 

การ บริหาร ด้าน การ วิจัย และ พัฒนา ของ มหาวิทยาลัย   ครอบคลุม ทั้ง ด้าน นโยบาย และ แผน งาน วิจัย   โดย ทำา หน้าที่  

ส่ง เสริม สนับสนุน และ ประสาน งาน วิจัย ของ มหาวิทยาลัย   ทั้ง ด้าน การ วิจัย พื้น ฐาน   การ วิจัย ประยุกต์   การ วิจัย 

แบบ สห วิทยาการ ของ สาขา วิชา และ สำานัก ต่างๆ   และ การ วิจัย ที่ มี ลักษณะ เป็นการ เฉพาะ ของ มหาวิทยาลัย สุโขทัย  

ธร รมาธ ิราช   เพือ่ ให ้มหาวทิยาลยั เปน็ ศนูยก์ลาง ของ ความ เชีย่วชาญ ใน ระบบ การ สอน ทาง ไกล   ตลอด จน การ พฒันา 

และ เผย แพร่ งาน วิจัย เพื่อ นำา ไป ประ ยุกต์ ใช้

 3. หน่วยงานวิชาการ
  ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา 

มีดังต่อไปนี้

  1)สาขาวิชาศิลปศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษาและแขนงวิชาภาษาอังกฤษ และระดับประกาศนียบัตร (1 ปี) 

ไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี (คร ูกฎหมาย ธรุกจิการทอ่งเทีย่ว การโรงแรม งานสำานกังาน

คอมพิวเตอร์ ช่าง การสาธารณสุข และการเกษตร) ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ (กลุ่มวิชางานสารสนเทศ

ทั่วไปและกลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน) และประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

  2)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาการ

แนะแนว แขนงวชิาการศกึษานอกระบบ แขนงวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา และแขนงวชิาเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษา

   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา และ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

แขนงวชิาบรหิารการศกึษา แขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา แขนงวชิาการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

  3)สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   หลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

และแขนงวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  

(2 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง และแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
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    ระดับปริญญาโท  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอก

การตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ    

    ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  4)สาขาวิชานิติศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) ระดับ

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) และประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน (1 ปี)

   ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกกฎหมายธรุกจิ วชิาเอกกฎหมาย

มหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับ

ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตร (1 ปี) วิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก

บริหารสาธารณสุข และวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอนหลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร

บัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และ วิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน และวิชาเอก

พัฒนาการเด็กและครอบครัว และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน วิชาเอกพัฒนาการ

เด็กและครอบครัว วิชาเอกธุรกิจการอาหารและวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและ

สังคม

  8) สาขาวิชารัฐศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

และ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง และ 

วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
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   9) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
     หลกัสตูรทีเ่ปดิสอน ไดแ้ก ่ระดบัปรญิญาตร ี(4 ป)ี แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร แขนงวชิาการ

จดัการการเกษตร และแขนงวชิาสหกรณ ์และระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง (2 ป)ี แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร แขนง

วิชาการจัดการการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์

     ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาการเกษตร และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาสหกรณ์ 

     ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร

   10)สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     หลกัสตูรทีเ่ปดิสอน ไดแ้ก ่ระดบัปรญิญาตร ี(4 ป)ี ระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง (3 ป)ี และระดบั

ประกาศนยีบตัร (1 ป)ี ไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์และประกาศนยีบตัรวชิาการบรหิารงานสือ่สาร

มวลชน

     ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

     ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

   11)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (4 ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  

(2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร

   12)สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร 

การพยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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 2. รู้จักกับมหาวิทยาลัย     

      

 

 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ทำาหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย สภามหาวทิยาลยั สภาวชิาการ คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยั               

ธรรมาธิราช คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. สภามหาวิทยาลัย
    มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

  1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

   และการทะนุบำารุงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

  2. จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

  4. พจิารณาการจดัตัง้ ยบุรวม และเลกิสำานกังานอธกิารบด ีสถาบนั สำานกั และสาขาวชิาแลว้แตก่รณ ี

  5. อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

  6. พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

  7. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก 

   รองผู้อำานวยการสถาบัน รองผู้อำานวยการสำานัก รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  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 สำานักและสาขา

  4. พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

   5. เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

   6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   7. จดัหาวธิกีารอนัจะยงัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารทางวชิาการของมหาวทิยาลยัใหเ้จรญิยิง่ขึน้ 

  8. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

   9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
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 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สภาวิชาการจะแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชข้ึนเพ่ือรับผิดชอบ 

การบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  หน้าที่

  (1) เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

  (2) วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  (3) วางแผนการรับนักศึกษา การจัดระบบระเบียบและการประเมินผลการศึกษา

  (4)  วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

  (5)  ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  (6)  ควบคุมการดำาเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  (7)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา

  (8) ประสานงานนโยบายเก่ียวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาต่างๆ 

  (9)  ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี

  การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น        

สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆ เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำาหนด

 4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
  สภาวชิาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาสาขาวชิา แตง่ตัง้คณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

ประจำาสาขาวชิา มหีนา้ทีร่บัผดิชอบการบรหิารงานบณัฑติศกึษาของสาขาวชิา จะเสนอแตง่ตัง้ไดเ้ฉพาะสาขาวชิา 

ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  หน้าที่

  (1) ดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำาเนินงานที่คณะกรรมการ 

    บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนด

  (2) พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

  (3)  พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา 

    วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ 

    คณะกรรมการสอบประมวลความรูต้อ่คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

  (4)  อนุมัติการโอน การเปลี่ยนวิชาเอก และการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า 2 ภาคการศึกษา

  (5)  อนุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  (6)  ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (7)  อนุมัติการตัดสินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  (8) อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการบัณฑิต 

    ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี
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 3.  ศูนย์บริการการศึกษา
3.1 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (10) แห่ง

ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

1.  ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.นครศรีธรรมร�ช

 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 : nnadoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช , สุราษฎร์ธานี, 

กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, ชุมพร 

2.  ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.นครสวรรค์

 105/35  หมู่ 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

นครสวรรค,์ อทุยัธาน,ีชยันาท, สงิหบ์รุ,ี 

ลพบุรี, อ่างทอง, เพชรบูรณ์, พิจิตร 

3.  ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.อุบลร�ชธ�นี

 199 หมู่ 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,  

ศรสีะเกษ, ยโสธร, มกุดาหาร, รอ้ยเอด็, 

สุรินทร์, นครพนม 

4.  ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.เพชรบุรี

 90 หมู่  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 

5.  ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.สุโขทัย

 4 หมู่ 7  ถ.สุโขทัย – กำาแพงเพชร  ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง  

 จ.สุโขทัย  64000

 โทรศพัท ์0-5561-4424-8 โทรสาร 0-5565-1097, 0-5562-0655

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

สโุขทยั, พษิณโุลก, กำาแพงเพชร, ตาก, 

อุตรดิตถ์ 
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ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

6. ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.ลำ�ป�ง

หมู่ 2  ถ.ลำาปาง – เชียงใหม่  ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  

จ.ลำาปาง  52190

โทรศัพท์ 0-5426-9531-4 โทรสาร 0-5426-9527 E-mail Ad-

dress: lp.adoffice@stou.ac.th

ลำาปาง, ลำาพูน, เชียงใหม่, แพร่, 

พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน 

7. ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.อุดรธ�นี

หมู่ 10  บ้านคำากลิ้ง  ต.บ้านจั่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  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. ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.จันทบุรี

หมู่ 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. ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.ยะลา

116 หมู่ 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. ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ.นครน�ยก

196  หมู่ 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 สถ�นที่ โทรศัพท์

1.  กรุงเทพมหานคร 1.1  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 0-2279-1992, 279-2429 ต่อ 107

1.2  โรงเรียนสารวิทยา 0-2579-2761 ต่อ 104

1.3  โรงเรียนปทุมคงคา 0-2391-2444

1.4  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0-2211-4192

1.5  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 0-2411-0637  0-28661881-2

1.6  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 0-2277-0663 ต่อ 103

1.7  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ 0-2517-1230 , 5175026

2.  นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 0-2525-0470  0-2525-0830

3.  สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 0-2702-3238  0-2387-307

4.  ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 0-2581-6773

5.  พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 035-241099  241999

6.  ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 036-411051

7.  สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 036-507167-8

8.  ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 056-411507   411645

9.  อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 056-511334

10. นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 037-311255

11. สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 036-211206   211199

12. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ 038-511249 ต่อ 201

13. ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 037-211070 ต่อ 100

14. นครปฐม

     (ศูนย์ฯ ภาคกลาง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์

(คณะศึกษาศาสตร์)

034-253842 ต่อ 293

034-255095

15. สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-412020   411885

16. สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 034-711221

17. ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 032-337302

18. กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 034-511060

19. อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 035-611643

20. สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 035-521659 ต่อ 112
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จังหวัด สถ�นที่ โทรศัพท์

21. เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 032-425052

22. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 032-611103

23. ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 038-282559 ต่อ 103

24. ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 038-618914 ต่อ 211

25. จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 039-311170

26. ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 039-511151

27. เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 053-418674-5 ต่อ 207

28. ลำาพูน โรงเรียนจักรคำาคณาทร 053-511011

29. ลำาปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 054-227603 ต่อ 2002

30. แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 053-612079   611349

31. เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 053-711018

32. พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 054-431275 ต่อ 102

33. แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 054-511104 ต่อ 119 511639

34. น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 054-710411   710955

35. พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 055-241947   258003

36. อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104

37. สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 055-611786  612402

38. ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 055-511134

39. นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 056-221207

40. กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม 055-711212

41. เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 056-711453

42.  พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 056-611265

43. สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 074-313402

44. ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 077-503-375-6 

45. ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 077-811078

46. นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 075-356137 ต่อ 126

47. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 077-272300

48. ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 076-212075 ต่อ 108

49. กระบี่ โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล 075-611181
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

50. พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 076-412065 ต่อ 102

51. ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 073-312293

     (ศูนย์ฯ ภาคใต้) วิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรียน 3) 073-335-115 ต่อ 1240

52. สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 074-711955

53. นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 073-511443

54. ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง 073-212820  ต่อ 109

55. พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 074-613022  ต่อ 101

56. ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 075-572060

57. ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 043-333724

58. กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 043-813409

59. เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 042-811290  811120

60. อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 042-223260

61. หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 042-411203 ต่อ 120

62. นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 044-214557-8

63. ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 044-811849 ต่อ 101

64. สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 042-711586

65. นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 042-511188

66. มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 043-711585

67. ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 043-511410 ต่อ 114

68. บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 044-612888

69. สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 044-511193 ต่อ 110

70. อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 045-254484

71. ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 045-711655

72. ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 045-612611

73. มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 042-611087

74. สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 037-241091

75. หนองบัวลำาภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 042-311095

76. อำานาจเจริญ โรงเรียนอำานาจเจริญ 045-312548

77. บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 042-491187-8
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3.3 สถานที่จัดสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

ภ�ค จังหวัด สถ�นที่
1.   กลาง กรุงเทพมหานคร 1.1 สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

1.2 สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมฯ

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 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
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 กรมส่งเสริมฯ

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
4. ภาคใต้ ชุมพร 4.1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

สุราษฎร์ธานี 4.2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
4.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
4.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
4.5 องค์การสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

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 สตูล
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3.4   ศูนย์ บริการ การ ศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา   ( ห้อง สมุด )    มี จำานวน     2     ศูนย์  ดังนี้   

     1 .   หอ สมุด รัช มัง คลา ภิเษก  อำาเภอ หัวหิน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   

    ถนน เพชรเกษม   อำาเภอ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โทร .   0   3252   0171 

     2 .   หอ สมุด ติณ สู ลา นนท์  โรงเรียน มหา วชิราวุธ    จังหวัด สงขลา  

    ภายใน โรงเรียน มหา วชิราวุธ  อำาเภอเมือง   จังหวัดสงขลา     โทร .   0   7431   3402 

3.5   ศูนย์ บริการ การ ศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
     

ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจ มุม มสธ. 

จังหวัด (เรียงต�มตัวอักษร)

สถ�นที่ตั้ง

 1 .   กระบี่ 

 2 .   กรุงเทพมหานคร 

    

  

   

 3 .   กาญจนบุรี 

 4 .   กาฬ สิ นธุ์ 

 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 .   นครราช สี มา 

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
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ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจ มุม มสธ. 

จังหวัด (เรียงต�มตัวอักษร)

สถ�นที่ตั้ง

 22 .   นครศรีธรรมราช 

  23 .   นคร ส วรรค์ 

 24 .   นนทบุรี 

 25 .   นราธิวา ส 

  26 .   น่าน 

  27 .   บุรีรัมย์ 

 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 .   มหา ส าร คาม 

  44 .   มุกดาหาร 

  45 .   แม่ฮ่อง ส อน 

  46 .   ยะลา 

  47.   ยโ ส ธร 

    48. ระนอง

 49 .   ระยอง 

  50 .   ร้อยเอ็ด 

  51 .   ราชบุรี 

  52 .   ลพบุรี 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

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
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ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจ มุม มสธ. 

จังหวัด (เรียงต�มตัวอักษร)

สถ�นที่ตั้ง

 53 .   ลำาปาง 

 54 .   ลำาพูน 

  55 .   เลย 

  56 .   ศรี ส ะ เกษ 

  57 .   ส กล นคร 

 58 .   ส ง ขลา 

   

 59 .   ส ระบุ รี 

 60 .   ส ระ แก้ว 

  61 .   ส มุ ทร ปราการ 

  62 .   ส มุ ทร ส ง คราม 

  63 .   ส มุ ทร ส าคร 

  64 .   ส ตูล 

 65 .   สิ งห์ บุรี 

  66 .   สุ พรรณ บุรี 

  67. สุราษฏร์ธานี

 68 .   สุ ริ นทร์ 

  69 .   สุ โขทัย 

  70 .   หนองคาย 

  71 .   หนองบัวลำาภู 

  

 72 .   อ่างทอง 

  73 .   อุดรธานี 

  74 .   อุตรดิตถ์ 

  75 .   อุทัยธานี 

  76 .   อุบลราชธานี 

  77 .   อำานาจเจริญ     

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำาพูน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

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 

 

 นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษา และประชาชน

ผู้สนใจในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและ  

สือ่การศกึษาเปน็กรณพีเิศษไวท้ีเ่รอืนจำากลางบางขวาง เรอืนจำากลางคลองเปรม ทณัฑสถานหญงิกลาง ทณัฑสถาน

วัยหนุ่มกลาง และเรือนจำากลางนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังด้วย
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»÷°…“ ÿ¥∑â“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ 1 ªï ‚¥¬π—°»÷°…“ “¡“√∂µ√«® Õ∫°”Àπ¥«—π - ‡«≈“ àß‡Õ° “√¥—ß°≈à“«‰¥â®“°ªØ‘∑‘π

°“√»÷°…“

°”Àπ¥‡«≈“°“√≈ß∑–‡∫’¬π
¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1 √–À«à“ß 1 ‡¡…“¬π - 15 æƒ…¿“§¡

¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2 √–À«à“ß 1 °—π¬“¬π - 15 µÿ≈“§¡

·∫∫øÕ√å¡™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬πºà“π Pay at Post (Àπâ“ 67 - 70)

·∫∫øÕ√å¡™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬πºà“π‡§“πå‡µÕ√å∏π“§“√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®”°—¥ (¡À“™π) (Àπâ“ 65 - 66)

¢—ÈπµÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
¢—Èπ∑’Ë 1 µ√«® Õ∫™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

µ√«® Õ∫«à“ ·¢πß«‘™“·≈–«‘™“‡Õ°∑’Ëπ—°»÷°…“ —ß°—¥‡ªî¥„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥∫â“ß ‚¥¬„πÀπ÷Ëß¿“§

°“√»÷°…“ π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 ™ÿ¥«‘™“ ·≈–‰¡à‡°‘π 3 ™ÿ¥«‘™“ ·≈–µâÕß‰¡à≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π

™ÿ¥«‘™“∑’Ë¡’«—π·≈–‡«≈“ Õ∫µ√ß°—π

¢—Èπ∑’Ë 2 µ√«® Õ∫√“¬°“√∑’ËµâÕß™”√–‡ß‘π„π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

√“¬°“√∑’ËµâÕß™”√–‡ß‘π„π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ¡’¥—ßπ’È

1. §à“≈ß∑–‡∫’¬π ™ÿ¥«‘™“≈– 4,000 ∫“∑

2. §à“∏√√¡‡π’¬¡·√°‡¢â“* 2,000 ∫“∑

3. °√≥’‰¡à≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡≈“æ—°°“√»÷°…“

¿“§°“√»÷°…“≈– 500  ∫“∑

4. °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π≈à“™â“ µâÕß™”√–§à“ª√—∫«—π≈– 50 ∫“∑ ‰¡à‡°‘π 250 ∫“∑

À¡“¬‡Àµÿ  * §à“∏√√¡‡π’¬¡·√°‡¢â“ ‡√’¬°‡°Á∫ ”À√—∫π—°»÷°…“„À¡à∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§°“√»÷°…“·√°‡∑à“π—Èπ

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบร�ยก�รที่ต้องชำ�ระเงินในก�รลงทะเบียนเรียน

 รายการที่ต้องชำาระเงินในการลงทะเบียนเรียนมีดังนี้

 1.ค่าลงทะเบียน

  -ลงทะเบียนครั้งแรกชุดวิชาละ  5,000บาท

  -ลงทะเบียนยกระดับคะแนนชุดวิชาละ  4,500บาท

  -ลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาละ  500บาท

 2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า*  2,000บาท

 3.กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนชำาระค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษาภาคการศึกษาละ 500บาท

 4. ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนเรียน หรือเพิ่มชุดวิชาล่าช้าหลังสิ้นสุดกำาหนดการลงทะเบียนตามปฏิทิน 

การศึกษาวันละ100บาทนับถึงวันที่มาชำาระสิ้นสุดวันแรกที่เปิดภาคการศึกษา

หมายเหตุ     *ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บสําหรับนักษึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกเท่านั้น



  39หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำานักบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว



    40   ....คู่มือนักศึกษา 



  41หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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  43หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

¢—Èπ∑’Ë 3 °√Õ°„∫≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

°√Õ°¢âÕ§«“¡„π„∫≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π

¢—Èπ∑’Ë 4 °“√™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

π—°»÷°…“ “¡“√∂™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π‰¥âµ“¡™àÕß∑“ß¥—ßπ’È

1. ™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¥â«¬µπ‡Õß∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ“§“√∫√‘°“√ 1 ™—Èπ 2 ‚¥¬™”√–‡ªìπ‡ß‘π ¥ À√◊Õ

∫—µ√‡§√¥‘µ (°√≥’∑’Ë™”√–¥â«¬∫—µ√‡§√¥‘µπ—°»÷°…“µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡∏π“§“√‡√’¬°‡°Á∫ 1.4% µàÕ°‘®°√√¡ ·≈– 2.2%

 ”À√—∫∫—µ√  Platinum)

2. π—°»÷°…“™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π¥â«¬‡ß‘π ¥ ºà“π»Ÿπ¬å«‘∑¬æ—≤π“ ¡ ∏. ∑—Èß 10 ·Ààß ∑—Ë«ª√–‡∑»

3. π—°»÷°…“™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬πºà“π√–∫∫ Pay at Post

4. π—°»÷°…“™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬πºà“π∏π“§“√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®”°—¥ (¡À“™π)

¢—Èπ∑’Ë 5 µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π

‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ√«® Õ∫„∫≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ·≈–§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬

®– àßÀπ—ß ◊ÕµÕ∫√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„Àâπ—°»÷°…“µ√«® Õ∫·≈–‡°Á∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π

 √ÿª®”π«π‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

1 ™ÿ¥«‘™“ 4,000* 2,000 6,000

2 ™ÿ¥«‘™“ 8,000 2,000 10,000

¿“§°“√»÷°…“·√°¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√

®”π«π™ÿ¥«‘™“ §à“≈ß §à“∏√√¡‡π’¬¡
√«¡

∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ∑–‡∫’¬π‡√’¬π ·√°‡¢â“

À¡“¬‡Àµÿ  * »÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈√“¬™◊ËÕ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‰¥â®“°Àπâ“ 10 (·ºπ°“√»÷°…“)

®”π«π™ÿ¥«‘™“ §à“≈ß §à“∏√√¡‡π’¬¡
√«¡

∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ∑–‡∫’¬π‡√’¬π ·√°‡¢â“

1 ™ÿ¥«‘™“ 4,000* - 4,000*

2 ™ÿ¥«‘™“ 8,000* - 8,000*

3 ™ÿ¥«‘™“ 12,000* - 12,000*

¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2 ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√

(√«¡ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ)

สรุปจำ�นวนเงินค่�ลงทะเบียนเรียน

ภ�คก�รศึกษ�แรกของหลักสูตร

จำ�นวนชุดวิช�

ที่ลงทะเบียนเรียน
ค่�ลงทะเบียนเรียน ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� รวม

1 ชุดวิช� 5,000 2,000 7,000

2 ชุดวิช� 10,000 2,000 12,000

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 ของหลักสูตร

จำ�นวนชุดวิช�

ที่ลงทะเบียนเรียน
ค่�ลงทะเบียนเรียน ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� รวม

1 ชุดวิช� 5,000 - 5,000

2 ชุดวิช� 10,000 - 10,000

3 ชุดวิช�

(รวมประสบก�รณ์

วิช�ชีพ)

15,000 - 15,000

หม�ยเหตุ*ศึกษาข้อมูลราชชื่อชุดวิชาที่ลงทะเบียนได้จากหน้าที่10(แผนการศึกษา)
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°”Àπ¥‡«≈“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1 √–À«à“ß 16 æƒ…¿“§¡ - 31 æƒ…¿“§¡

¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2 √–À«à“ß 16 µÿ≈“§¡ - 31 µÿ≈“§¡

°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
1. π—°»÷°…“®–‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘„¥Ê ‰¥â  ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√

»÷°…“ª°µ‘π—ÈπÊ ·≈â« ¡‘©–π—Èπ®–∂◊Õ«à“°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“π—Èπ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å

2. „π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘Àπ÷ËßÊ Õπÿ≠“µ„Àâπ—°»÷°…“‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“‰¥â¿“§°“√»÷°…“≈– 1 §√—Èß ‡∑à“π—Èπ

3. À“°π—°»÷°…“‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“´È”°—∫™ÿ¥«‘™“∑’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â« „π¿“§°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π®–∂◊Õ«à“

°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“π—Èπ‡ªìπ‚¡¶– ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®–‰¡àæ‘®“√≥“§◊π‡ß‘π§à“‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“∑’Ë´È”π—Èπ„Àâ

4. ™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“¢Õ‡æ‘Ë¡‡¡◊ËÕ√«¡°—∫™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â«„π¿“§°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π®–µâÕß‰¡à‡°‘π

2 ™ÿ¥«‘™“  ”À√—∫¿“§µâπ ·≈– 3 ™ÿ¥«‘™“ ”À√—∫¿“§ª≈“¬ (√«¡™ÿ¥«‘™“°“√Õ∫√¡‡¢â¡™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ)

5. π—°»÷°…“µâÕßµ√«® Õ∫ «—π ·≈–‡«≈“ Õ∫ ¢Õß™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–‡æ‘Ë¡·≈–™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â«‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ«—π·≈–‡«≈“ Õ∫µ√ß°—π

¢—ÈπµÕπ°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„Àâ¥”‡π‘π°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢—ÈπµÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π  ‚¥¬

¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπµàÕ‰ªπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 µ√«® Õ∫™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–‡æ‘Ë¡

µ√«® Õ∫«à“ ·¢πß«‘™“·≈–«‘™“‡Õ°∑’Ëπ—°»÷°…“ —ß°—¥‡ªî¥„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥∫â“ß ·≈â«π—°»÷°…“‰¥â

≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰ª·≈â«„π™ÿ¥«‘™“„¥ ‚¥¬µ√«® Õ∫®“° ”‡π“„∫≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ àß„Àâ‡æ◊ËÕµÕ∫√—∫

°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π „πÀπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 ™ÿ¥«‘™“ ·≈–‰¡à‡°‘π 3

™ÿ¥«‘™“ (√«¡°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“) µ“¡∑’Ë “¢“«‘™“°”Àπ¥ ·≈–µâÕß‰¡à‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„π™ÿ¥«‘™“∑’Ë¡’«—π·≈–‡«≈“ Õ∫µ√ß°—π°—∫

™ÿ¥«‘™“∑’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰ª·≈â« ´÷Ëßµ√«® Õ∫‰¥â®“°µ“√“ß Õ∫‰≈à„π·µà≈–¿“§°“√»÷°…“π—ÈπÊ ¢Õß§Ÿà¡◊Õ°“√

≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¢—Èπ∑’Ë 2 µ√«® Õ∫√“¬°“√∑’ËµâÕß™”√–‡ß‘π„π°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“

√“¬°“√∑’ËµâÕß™”√–‡ß‘π„π°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“¡’¥—ßπ’È

§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ™ÿ¥«‘™“≈– 4,000 ∫“∑

¢—Èπ∑’Ë 3 °√Õ°·∫∫øÕ√å¡°“√™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π

π—°»÷°…“µâÕß°√Õ°¢âÕ§«“¡„π·∫∫øÕ√å¡ ‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«πµ“¡™àÕß∑“ß

°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë –¥«°

ขั้นที่ 2  ตรวจสอบร�ยก�รที่ต้องชำ�ระเงินในก�รเพิ่มชุดวิช�

 รายการที่ต้องชำาระเงินในการเพิ่มชุดวิชามีดังนี้

 ค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกชุดวิชาละ5,000บาท

 ค่าลงทะเบียนเรียนยกระดับคะแนนชุดวิชาละ4,500บาท

ขั้นที่ 3  กรอกแบบฟอร์มก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียน

 นกัศกึษาตอ้งกรอกขอ้ความในแบบฟอรม์โดยเขยีนตงับรรจงใหถ้กูตอ้งชดัเจนและครบถว้นตามชอ่งทางการ

ลงทะเบียนที่สะดวก



  45หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

¢—Èπ∑’Ë 4 °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“

π—°»÷°…“°√Õ°·∫∫øÕ√å¡ æ√âÕ¡™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π¥â«¬µπ‡Õß∑’ËÕ“§“√∫√‘°“√ 1 ™—Èπ 2 ‚¥¬™”√–‡ªìπ‡ß‘π ¥

À√◊Õ∫—µ√‡§√¥‘µ (°√≥’∑’Ë™”√–¥â«¬∫—µ√‡§√¥‘µπ—°»÷°…“µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ∏π“§“√‡√’¬°‡°Á∫ 1.4% µàÕ°‘®°√√¡ ·≈–

2.2%  ”À√—∫∫—µ√ Platinum) ·≈–π—°»÷°…“™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π¥â«¬‡ß‘π ¥ ºà“π»Ÿπ¬å«‘∑¬æ—≤π“ ¡ ∏. ∑—Èß 10 ·Ààß

∑—Ë«ª√–‡∑»

¢—Èπ∑’Ë 5 µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“

‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ√«® Õ∫„∫‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“·≈–™”√–§à“‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬®– àß

Àπ—ß ◊ÕµÕ∫√—∫°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ „Àâπ—°»÷°…“µ√«® Õ∫·≈–‡°Á∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π

°”Àπ¥‡«≈“°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“
¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1 √–À«à“ß 1 - 31 °√°Æ“§¡

¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2 √–À«à“ß 16 ∏—π«“§¡ 15 ¡°√“§¡ªï∂—¥‰ª

°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“
1. π—°»÷°…“®–∂Õπ™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘„¥Ê ‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√

»÷°…“ª°µ‘π—ÈπÊ ·≈â« ¡‘©–π—Èπ®–∂◊Õ«à“°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“π—Èπ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å

2. „π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘Àπ÷ËßÊ Õπÿ≠“µ„Àâπ—°»÷°…“∂Õπ™ÿ¥«‘™“‰¥â¿“§°“√»÷°…“≈– 1 §√—Èß ‡∑à“π—Èπ

3. ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â« µâÕß¡’™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§ß‡À≈◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬

1 ™ÿ¥«‘™“ „π¿“§°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π ¡‘©–π—Èπ®–µâÕß¥”‡π‘π°“√≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ¥â«¬

4. π—°»÷°…“∑’Ë¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“®–‰¡à‰¥â√—∫‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π™ÿ¥«‘™“π—Èπ§◊π ·µàπ—°»÷°…“®–‰¥â√—∫«— ¥ÿ°“√»÷°…“

™ÿ¥«‘™“π—Èπ ·≈–‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π™ÿ¥«‘™“π—ÈπÊ „À¡à ®–™”√–§à“≈ß∑–‡∫’¬π™ÿ¥«‘™“≈– 3,500 ∫“∑

5. π—°»÷°…“µâÕß√–∫ÿ‡Àµÿº≈„π°“√¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ™—¥‡®π À“°‡Àµÿº≈‰¡à‡æ’¬ßæÕ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ“®‰¡à

Õπÿ¡—µ‘°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“

6. ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“„¥·≈â« ®–¢Õ√–ß—∫°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“Õ◊Ëπ‰¡à‰¥â

7. π—°»÷°…“®–¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥∑’Ë√–∫ÿ„πªØ‘∑‘π°“√»÷°…“

¢—ÈπµÕπ°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–∂Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ¥”‡π‘π°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“µ“¡¢—ÈπµÕπµàÕ‰ªπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 µ√«® Õ∫™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–∂Õπ

µ√«® Õ∫«à“ ™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“¡’§«“¡ª√– ß§å®–∂Õπ‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡

™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“π—ÈπÊ ·≈â«  π—°»÷°…“‰¡à¡’ ‘∑∏‘¢Õ§à“≈ß∑–‡∫’¬π™ÿ¥«‘™“∑’Ë∂Õπ§◊π ·µàπ—°»÷°…“®–‰¥â√—∫«— ¥ÿ

°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“π—Èπ ·≈–‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“·≈â« ®–µâÕß¡’™ÿ¥«‘™“∑’Ë‡√’¬π§ß‡À≈◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 ™ÿ¥«‘™“„π

¿“§°“√»÷°…“π—Èπ ¡‘©–π—Èπ®–µâÕß¥”‡π‘π°“√≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ¥â«¬
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¢—Èπ∑’Ë 2 °√Õ°·∫∫øÕ√å¡‡æ◊ËÕ¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“ µ“¡™àÕß∑“ß∑’Ëπ—°»÷°…“ –¥«°

‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π æ√âÕ¡√–∫ÿ‡Àµÿº≈„π°“√¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ™—¥‡®π

¢—Èπ∑’Ë 3  àß‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“

 àß‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“¡“¬—ß¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π°”Àπ¥∑’Ë√–∫ÿ„πªØ‘∑‘π°“√»÷°…“

¢—Èπ∑’Ë 4 µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“

‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ√«® Õ∫„∫∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–Õπÿ¡—µ‘°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«  ¡À“«‘∑¬“≈—¬

®– àßÀπ—ß ◊ÕµÕ∫√—∫°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ æ√âÕ¡ ”‡π“„∫∂Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâπ—°»÷°…“‡°Á∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π

‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“∂Õπ™ÿ¥«‘™“·≈â«®–¢Õ√–ß—∫°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“À√◊Õ¢Õ‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ∂Õπ™ÿ¥«‘™“Õ◊Ëπ‰¡à‰¥â

π—°»÷°…“∑’Ë¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“  „π„∫√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“®–· ¥ß —≠≈—°…≥å W ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß °“√¬°‡≈‘°

(Withdrawn) „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â« ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬  °”Àπ¥
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°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“
°√Õ°„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥≈ß„π„∫≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„Àâ∂Ÿ°µâÕß·≈–§√∫∂â«π ¥—ß√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

1. °√Õ°‡≈¢ª√–®”µ—«π—°»÷°…“  “¢“«‘™“ ·¢πß«‘™“ ·≈–«‘™“‡Õ°

2. °√Õ°§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈

3. ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π°√Õ∫∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

4. °√Õ°∑’ËÕ¬Ÿà

5. µ‘¥√Ÿª∂à“¬ ¢“«¥” À√◊Õ√Ÿª ’ ¢π“¥ 1 π‘È« (2 x 3 ´¡.) Àπâ“µ√ß ·µàß°“¬ ÿ¿“æ ‰¡à «¡À¡«° ‰¡à «¡

·«àπµ“°—π·¥¥ ‰¡à «¡‡ ◊ÈÕ§√ÿ¬· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥Ê ∂à“¬¡“·≈â«‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ ≈ß„π

°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡∑’Ë°”Àπ¥„Àâ„π„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ æ√âÕ¡∑—Èß àß√Ÿª∂à“¬®”π«π 1 √Ÿª·π∫¡“¥â«¬ Àâ“¡„™â√Ÿª∂à“¬

®“°‡§√◊ËÕß ”‡π“‡Õ° “√·≈–√Ÿª∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏.∫5)

µ—«Õ¬à“ß„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ µ—«Õ¬à“ß∫—µ√π—°»÷°…“
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°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (‡©æ“–π—°»÷°…“„À¡à)
„Àâπ—°»÷°…“  àß√Ÿª∂à“¬ ¢“«¥” À√◊Õ√Ÿª ’ ¢π“¥ 1 π‘È« (2 x 3 ´¡.) Àπâ“µ√ß ·µàß°“¬ ÿ¿“æ ‰¡à «¡À¡«°

‰¡à «¡·«àπµ“°—π·¥¥ ·≈–‰¡à «¡‡ ◊ÈÕ§√ÿ¬· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥Ê ∂à“¬¡“·≈â«‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ

Àâ“¡„™â√Ÿª∂à“¬∑’Ë∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß ”‡π“‡Õ° “√À√◊Õ√Ÿª∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

 ”À√—∫π—°»÷°…“ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·¢πß«‘™“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∑”∫—µ√ª√–®”µ—«

π—°»÷°…“·∫∫∏√√¡¥“„Àâπ—°»÷°…“∑ÿ°§π

À¡“¬‡Àµÿ *  ”À√—∫π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ °√≥’‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ - §”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ¢Õ„Àâ»÷°…“

√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â®“°¢—ÈπµÕπ°“√¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏. ∫5)
หม�ยเหตุ   * สำาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำาบัตรนักศึกษา กรณีเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ขอให้ศึกษา

รายละเอียดได้จากขั้นตอนการขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)
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„∫§”√âÕß¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏.∫26)

„∫§”√âÕß¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏.∫26) „™â ”À√—∫„Àâπ—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–∑”∫—µ√

ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ∑—Èß„π°√≥’∑’Ë∫—µ√À“¬ ∫—µ√™”√ÿ¥ ∫—µ√À¡¥Õ“¬ÿ ·≈–‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈  “¡“√∂

¬◊Ëπ§”√âÕß‰ª¬—ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“‰¥â π—°»÷°…“ “¡“√∂ ”‡π“·∫∫øÕ√å¡‰¥â®“°§Ÿà¡◊Õ©∫—∫π’È À√◊Õ Download

®“° Website www.stou.ac.th §≈‘°∑’Ë ∫—≥±‘µ»÷°…“ À—«¢âÕ Download - ·∫∫øÕ√å¡µà“ßÊ

µ—«Õ¬à“ß„∫§”√âÕß¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏.∫26)

¢—ÈπµÕπ°“√¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπµàÕ‰ªπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 °√Õ°„∫§”√âÕß¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏.∫26)

°√Õ°„∫§”√âÕß¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ (¡ ∏.∫26) ‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß „Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π

¢—Èπ∑’Ë 2 °√Õ°„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

°√Õ°¢âÕ§«“¡µà“ßÊ ≈ß„π„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß „Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π

¥—ß√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

1. °√Õ°§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ æ√âÕ¡‡≈¢ª√–®”µ—«π—°»÷°…“

2. ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ¢Õßπ—°»÷°…“≈ß„π™àÕß«à“ß‡Àπ◊Õ¢âÕ§«“¡ ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕπ—°»÷°…“

3. µ‘¥√Ÿª∂à“¬ ¢“«¥” À√◊Õ√Ÿª ’ ¢π“¥ 1 π‘È« (2 x 3 ´¡.) Àπâ“µ√ß ·µàß°“¬ ÿ¿“æ ‰¡à «¡À¡«° ‰¡à «¡

·«àπµ“°—π·¥¥ ‰¡à «¡‡ ◊ÈÕ§√ÿ¬· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“ ∂à“¬¡“·≈â«‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ ≈ß„π°√Õ∫

 ’Ë‡À≈’Ë¬¡∑’Ë°”Àπ¥„Àâ„π„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ æ√âÕ¡∑—Èß àß√Ÿª∂à“¬ ®”π«π 1 √Ÿª ·π∫¡“¥â«¬
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¢—Èπ∑’Ë 3  àß‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“

 àß‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“∂÷ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™

µŸâ ª≥. 55 ª∑. À≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 µ“¡√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

1. §”√âÕß„π°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“„À¡à (¡ ∏.∫26)

2. „∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ∑’Ë°√Õ°™◊ËÕ ‡≈¢ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ·≈–µ‘¥√Ÿª‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«

3.  ”‡π“À≈—°∞“π°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ‡™àπ §” —Ëß‡≈◊ËÕπ™—Èπ¬» „∫ ”§—≠°“√ ¡√  Àπ—ß ◊Õ ”§—≠

°“√Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ ‘°¢“∫∑ Àπ—ß ◊Õ ”§—≠°“√‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ Àπ—ß ◊Õ ”§—≠°“√‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ °ÿ≈ „∫·®âß§«“¡‡√◊ËÕß∫—µ√

ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ Ÿ≠À“¬ œ≈œ ®”π«π 1 ©∫—∫ ‚¥¬‡Õ° “√¥—ß°≈à“«π—°»÷°…“µâÕß≈ßπ“¡√—∫√Õß‰¥â∂à“¬ ”‡π“¡“

®“°µâπ©∫—∫®√‘ß

4. §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ®”π«π 100 ∫“∑

¢—Èπ∑’Ë 4 °“√µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫‡Õ° “√°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“

‡¡◊ËÕ ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“‰¥â√—∫‡Õ° “√°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ·≈–µ√«® Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«

 ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“®–¡’Àπ—ß ◊ÕµÕ∫√—∫°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ æ√âÕ¡°—∫ àß∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“„Àâ

π—°»÷°…“‡°Á∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π  à«π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π¡À“«‘∑¬“≈—¬®–®—¥ àß„Àâ¿“¬À≈—ß

Àâ“¡„™â√Ÿª∂à“¬∑’Ë∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß ”‡π“‡Õ° “√À√◊Õ√Ÿª∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
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กำาหนดเวลาการลาพักการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่าง 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม

 ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่าง 1 กันยายน – 31 ตุลาคม

การลาพักการศึกษา
 1. นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะลาพกัการศกึษาสามารถลาพกัการศกึษาไดโ้ดยกรอกขอ้มลูลงแบบฟอรม์

การลงทะเบยีนเรยีน โดยเลอืกประเภทเปน็การลาพกัการศกึษาระบ ุป/ีภาคการศกึษาใหช้ดัเจนและชาํระคา่ธรรมเนยีม

ตามช่องทางต่างๆ ดังเช่นการลงทะเบียนเรียน

 2. การลาพกัการศกึษาใหด้าํเนนิการเปน็แตล่ะภาคการศกึษา นกัศกึษาจะไดร้บัอนมุตัใิหล้าพกัการศกึษา

ได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกันในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่น

คําร้องต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป

 3. ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาที่อนุญาตให้ศึกษาตามหลักสูตร

 4. นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา จะต้องยื่นคําร้องขอลาพัก 

การศึกษาภายในกําหนดเวลา และหากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ไว้แล้ว ให้ถือว่าเป็น 

การถอนชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไวแ้ลว้ดว้ย หากยืน่คาํรอ้งขอลาพกัการศกึษาระหวา่งภาคการศกึษาภายหลงักาํหนด

เวลาของการถอนชุดวิชาให้ถือว่าเป็นการขาดสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว

 5. การลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาให้นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาเป็นการลาพัก

การศึกษาเต็มภาคการศึกษาและมีผลเช่นเดียวกับข้อ 3

ขั้นตอนการลาพักการศึกษา
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกช่องทางการชําระเงินการลาพักการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 500 บาท)

  - ทาง Pay at Post โปรแกรม 475 เลือก   บ.6 ลาพักการศึกษา

  - ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรอกในช่อง ค่าลงทะเบียน/ลาพักการศึกษา

  - ณ มหาวิทยาลัย หรือศูนย์วิทยาพัฒนา กรอกแบบฟอร์ม เลือกช่องลาพักการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนลาพักได้จาก www.stou.ac.th เลือก บัณฑิตศึกษา 

ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
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„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë„™âµ‘¥µàÕ°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ (¡ ∏.∫7)

„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà  (¡ ∏.∫7) „™â ”À√—∫π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà®“°∑’Ë·®âß‰«â·µà‡¥‘¡

°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– àß°≈—∫‰ª¬—ß  ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈

µ—«Õ¬à“ß„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë„™âµ‘¥µàÕ°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ (¡ ∏.∫7)

π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–„™â·∫∫øÕ√å¡„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà “¡“√∂ ”‡π“‰¥â®“°§Ÿà¡◊Õ©∫—∫π’È

À√◊Õ Download ®“° Website www.stou.ac.th §≈‘°∑’Ë ∫—≥±‘µ»÷°…“ À—«¢âÕ Download   ·∫∫øÕ√å¡µà“ßÊ

°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë„™âµ‘¥µàÕ°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬
1. π—°»÷°…“∑’Ë¢Õ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà®–µâÕß°√Õ°∑’ËÕ¬Ÿà„À¡à·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ßÊ „π ¡ ∏.∫7 ·≈–·∫∫¢âÕ¡Ÿ≈™◊ËÕ

·≈–∑’ËÕ¬Ÿà„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π ·≈– àß ¡ ∏.∫7 ∑ÿ°·ºàπæ√âÕ¡™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡™àÕß∑“ß

∑’Ëπ—°»÷°…“ –¥«°

2. ‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õπÿ¡—µ‘‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà„Àâπ—°»÷°…“·≈â« ®–®—¥„Àâπ—°»÷°…“‡¢â“ Õ∫µ“¡®—ßÀ«—¥∑’ËÕ¬Ÿà„À¡à‚¥¬

®—¥µ“¡√À— ‰ª√…≥’¬å

นักศึกษาชําระเงิน และกรุณาส่งใบคําร้องขอเปลี่ยนที่อยู่มายังสํานักบัณฑิตศึกษาด้วย
ที่อยู่ที่จัดส่ง สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  (เปลี่ยนที่อยู่) 
หรือส่ง Fax แจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์ 0 2503 2660 

 นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะใชแ้บบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอเปลีย่นทีอ่ยูส่ามารถสาํเนาไดจ้ากคูม่อืฉบบันี ้หรอื 

Download จาก Website www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา หัวข้อ Download แบบฟอร์มลงทะเบียน/คําร้อง

การขอเปลี่ยนที่อยู่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
 1. นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนที่อยู่จะต้องกรอกที่อยู่ใหม่และรายละเอียดต่างๆ ใน มสธ.บ7 และแบบข้อมูลชื่อ

และที่อยู่ให้ถูกต้อง ขัดเจน และครบถ้วน และส่ง มสธ.บ7 ทุกแผ่นพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ตามช่อง

ทางที่นักศึกษาสะดวก

 2. เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนที่อยู่ให้นักศึกษาแล้ว จะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบตามจังหวัดที่อยู่ใหม่

โดยจัดตามรหัสไปรษณีย์ แต่หากส่งคําร้องมาระหว่าง 45 วันก่อนสอบ คําร้องจะถูกชะลอการดําเนินการ เนื่องจาก

จะมีผลต่อการจัดสอบ ซึ่งจะดําเนินการเปลึ่ยนที่อยู่ให้หลังจากสิ้นสุดการสอบภายใน 2 สัปดาห์และสนามสอบ 

จะถูกจัดตามที่อยู่ใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
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  ส่ ว น ใบ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น 

ค่าเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง
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„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ (¡ ∏.∫8) „™â ”À√—∫π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡ª≈’Ë¬π

§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈  “¡“√∂¬◊Ëπ§”√âÕß‰ª¬—ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈

µ—«Õ¬à“ß„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ (¡ ∏.∫8)

„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π

§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ (¡ ∏.∫8)

¢—ÈπµÕπ°“√‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπµàÕ‰ªπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 °√Õ°„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ (¡ ∏.∫8)

°√Õ°„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ (¡ ∏.∫8) ‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π

·≈–§√∫∂â«π

¢—Èπ∑’Ë 2 °√Õ°„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥≈ß„π„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„Àâ∂Ÿ°µâÕß·≈–§√∫∂â«π ¥—ß√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

1. °√Õ°‡≈¢ª√–®”µ—«π—°»÷°…“  “¢“«‘™“ ·¢πß«‘™“ ·≈–«‘™“‡Õ°

2. °√Õ°§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈

3. ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π°√Õ∫∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

4. °√Õ°∑’ËÕ¬Ÿà

5. µ‘¥√Ÿª∂à“¬¢“«¥” À√◊Õ √Ÿª ’ ¢π“¥ 1 π‘È« (2 x 3 ´¡.) Àπâ“µ√ß ·µàß°“¬ ÿ¿“æ ‰¡à «¡À¡«° ‰¡à «¡

·«àπµ“°—π·¥¥ ‰¡à «¡‡ ◊ÈÕ§√ÿ¬· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥Ê ∂à“¬¡“·≈â«‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ ≈ß„π

°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡∑’Ë°”Àπ¥„Àâ„π„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ æ√âÕ¡∑—Èß àß√Ÿª∂à“¬®”π«π 1 √Ÿª·π∫¡“¥â«¬ Àâ“¡„™â√Ÿª

∂à“¬∑’Ë∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß ”‡π“‡Õ° “√ À√◊Õ√Ÿª∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
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¢—Èπ∑’Ë 3  àß‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈

 àß‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ∂÷ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬

∏√√¡“∏‘√“™ µŸâ ª≥. 55 ª∑. À≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 µ“¡√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

1. §”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ (¡ ∏.∫8) ®”π«π 1 ·ºàπ

2. §”√âÕß„π°“√∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“„À¡à (¡ ∏.∫26) ®”π«π 4 ·ºàπ

3. „∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ∑’Ë°√Õ°™◊ËÕ ‡≈¢ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕµ‘¥√Ÿª‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«

4.  ”‡π“À≈—°∞“π°“√‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ‡™àπ §” —Ëß‡≈◊ËÕπ™—Èπ¬» „∫ ”§—≠°“√ ¡√  Àπ—ß ◊Õ

 ”§—≠°“√Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ ‘°¢“∫∑ Àπ—ß ◊Õ ”§—≠°“√‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ Àπ—ß ◊Õ ”§—≠°“√‡ª≈’Ë¬π °ÿ≈ œ≈œ ®”π«π 1 ©∫—∫

‚¥¬‡Õ° “√¥—ß°≈à“«π—°»÷°…“µâÕß≈ßπ“¡√—∫√Õß‰¥â∂à“¬ ”‡π“¡“®“°µâπ©∫—∫®√‘ß

5. ∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“‡°à“§◊π¡À“«‘∑¬“≈—¬

6. §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ®”π«π 100 ∫“∑ (µ“¡™àÕß∑“ß∑’Ëπ—°»÷°…“ –¥«°)

¢—Èπ∑’Ë 4 °“√µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫‡Õ° “√°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈

‡¡◊ËÕ ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“‰¥â√—∫‡Õ° “√°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ -  ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ·≈–µ√«® Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«

 ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“®–¡’Àπ—ß ◊ÕµÕ∫√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ æ√âÕ¡°—∫ ”‡π“„∫§”√âÕß°“√¢Õ

‡ª≈’Ë¬π§”π”Àπâ“™◊ËÕ - ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈ ·≈–∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ „Àâπ—°»÷°…“‡°Á∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π  à«π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π

¡À“«‘∑¬“≈—¬®–®—¥ àß„Àâ„π¿“¬À≈—ß

 เมื่อสำานักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ –ชื่อ –ชื่อสกุลและตรวจสอบเรียบร้อย

แล้วสำานักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ–ชื่อ–ชื่อสกุลและบัตรประจำาตัวนักศึกษา

ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ในภายหลัง
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ใบ คำ�ร้อง ทั่วไป   ( มสธ .   บ11 ) 

 ใบคำาร้องทั่วไป (มสธ. บ11) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำาหรับนักศึกษากรอกกรณีที่นักศึกษาต้องการ 

ยื่นคำาร้องเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาเป็นกรณีพิเศษ

ตัวอย่�งใบคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.บ11)   
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¢—ÈπµÕπ°“√¬◊Ëπ§”√âÕß∑—Ë«‰ª
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–¬◊Ëπ§”√âÕß∑—Ë«‰ª µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 °√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏. ∫11)

‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π æ√âÕ¡∑—Èß√–∫ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å„Àâ™—¥‡®π

¢—Èπ∑’Ë 2  àß„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª

 àß„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏.∫11) ∂÷ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ µŸâª≥. 55 ª∑. À≈—° ’Ë

°√ÿß‡∑æœ 10210  À√◊Õ  àß‚∑√ “√¡“¬—ß‡∫Õ√å 0 2503 2660

¢—Èπ∑’Ë 3 µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª

‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬æ‘®“√≥“§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏.∫11) ¢Õßπ—°»÷°…“·≈â«®–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“„Àâπ—°»÷°…“

∑√“∫„π¿“¬À≈—ß

Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√»÷°…“§√∫µ“¡À≈—° Ÿµ√ (¡ ∏.∫13)

Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√»÷°…“§√∫µ“¡À≈—° Ÿµ√ (¡ ∏.∫13) ‡ªìπ·∫∫øÕ√å¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬®–ÕÕ°„Àâ·°àπ—°»÷°…“

‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“√âÕß¢ÕÀ≈—ß®“° Õ∫ºà“π§√∫∑ÿ°™ÿ¥«‘™“µ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√·≈– ¿“«‘™“°“√ „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√

 ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈â« ·µà¡À“«‘∑¬“≈—¬¬—ß‰¡à “¡“√∂ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“„Àâ‰¥â ‡æ√“–Õ¬Ÿà√–À«à“ß√Õ°“√Õπÿ¡—µ‘

°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

 หนังสือรับรองการศึกษาครบตามสูตร (มสธ.บ13)
 

 หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) เป็นเอกสารสำาคัญที่มหาวิทยาลัยจะออกให้แก่

นกัศกึษาเมือ่นกัศกึษารอ้งขอหลงัจากสอบผา่นครบทกุชดุวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูรและสภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบ 

การสำาเรจ็การศกึษาแลว้แตม่หาวทิยาลยัยงัไมส่ามารถออกหนงัสอืสำาเรจ็การศกึษาใหไ้ดเ้พราะอยูร่ะหวา่งรอการอนมุตัิ

การสำาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
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ตัวอย่�งหนังสือ รับรอง ก�ร ศึกษ� ครบ ต�ม หลักสูตร   ( มสธ .   บ13 )   
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ขั้น ตอน ก�ร ขอ หนังสือ รับรอง ก�ร ศึกษ� ครบ ต�ม หลักสูตร 
  นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะขอหนงัสอืรบัรองการศกึษาครบตามหลกัสตูรตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนตอ่

ไปนี้

 ขั้น ที่   1     กรอก ใบ คำ�ร้อง ขอ ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร ศึกษ� และ หนังสือ รับรอง สำ�เร็จ ก�ร ศึกษ�   ( มสธ .   บ10 ) 

 กรอกใบคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา (มสธ. บ10) หรือ 

ส่งจดหมายโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

 ขั้น ที่   2     ส่ง รูป ถ่�ย และ เอกส�ร เกี่ยว กับ ก�ร ขอ หนังสือ รับรอง 

 สง่รปูถา่ยและเอกสารเกีย่วกบัการขอหนงัสอืรบัรองถงึสำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

 1.ใบคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา(มสธ.บ10)จำานวน1แผ่น

 2.รูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้ว(2x3ซม.)จำานวน2รูป

 3.ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองจำานวน100บาท

 ขั้น ที่   3     ตอบ รับ ก�ร ได้ รับ เอกส�ร เกี่ยว กับ ก�ร ขอ หนังสือ รับรอง 

 เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบใบคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา 

(มสธ.บ10)รปูถา่ยและคา่ธรรมเนยีมการขอหนงัสอืรบัรองเรยีบรอ้ยแลว้มหาวทิยาลยัจะสง่หนงัสอืรบัรองใหน้กัศกึษา 

เมื่อเสนอผ่านสภาวิชาการแล้วประมาณ15วันทำาการส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ภายหลัง

 

 หนังสือ รับรอง ก�ร สำ�เร็จ ก�ร ศึกษ�   ( มสธ .   บ14 ) 
 

 หนงัสอืรบัรองการสำาเรจ็การศกึษา(มสธ.บ14)เปน็เอกสารสำาคญัที่มหาวทิยาลยัออกให้นกัศกึษาเมือ่นกัศกึษา

ร้องขอหลังจากสำาเร็จการศึกษาและ สภ� มห�วิทย�ลัย อนุมัติ ก�ร สำ�เร็จ ก�ร ศึกษ� แล้ว 
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ตัวอย่�งหนังสือ รับรอง ก�ร ศึกษ� ครบ ต�ม หลักสูตร   ( มสธ .   บ14 )
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ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร ศึกษ� หลักสูตร ประก�ศนียบัตร บัณฑิต   ( มสธ .   บ15 / ป ) 
  

 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ15/ป) เป็นเอกสารสำาคัญที่มหาวิทยาลัยออกให้นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้ัน ตอน ขอ ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร ศึกษ� หลักสูตร ประก�ศนียบัตร บัณฑิต  ( มสธ . บ15 / ป ) 
 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใบรายงานผลการศึกษาให้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 ขั้น ที่   1     กรอก ใบ คำ�ร้อง ขอรับ หนังสือ รับรองฯ /  ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร ศึกษ�   ( มสธ .   บ10 ) 

 กรอกใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ10) โดยเขียนตัวบรรจง 

ให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

 

ขั้น ที่   2    ชำ�ระ ค่� ธรรมเนียม  ต�มช่องท�งที่นักศึกษ�สะดวก

 ค่าธรรมเนียมในการขอใบรายงานผลการศึกษาจำานวนเงิน200บาท  

 

  ขั้น ที่   3     ส่ง รูป ถ่�ย   และ เอกส�ร เกี่ยว กับ ก�ร ขอ ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร ศึกษ� 

 สง่ธนาณตัิรปูถา่ยและเอกสารเกีย่วกบัการขอใบรายงานผลการศกึษาถงึสำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

 1.ใบคำาร้องขอหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.บ10)จำานวน1แผ่น

 2.รูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้ว(2x3ซม.)จำานวน2รูป

 3.ชำาระธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษาจำานวน200บาท

 *การชำาระเงินผ่านระบบPayatPostสามารถดูรายละเอียดหน้า71
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°“√¢Õ≈“ÕÕ°®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“
π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–¢Õ≈“ÕÕ°®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏. ∫11)

π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–„™â·∫∫øÕ√å¡¥—ß°≈à“«  “¡“√∂ ”‡π“‰¥â®“°§Ÿà¡◊Õ©∫—∫π’È

¢—ÈπµÕπ°“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“ÕÕ°
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–¢Õ≈“ÕÕ°®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 °√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏. ∫11)

π—°»÷°…“®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‚¥¬°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏. ∫11) ‚¥¬√–∫ÿ™◊ËÕ - ™◊ËÕ °ÿ≈

‡≈¢ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ∑’ËÕ¬Ÿà ·≈–¿“§°“√»÷°…“∑’Ë¢Õ≈“ÕÕ°„Àâ™—¥‡®π

¢—Èπ∑’Ë 2  àß„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª

 àß„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏. ∫11) æ√âÕ¡∑—Èß∫—µ√ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ‰ª¬—ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬

 ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ µŸâ ª≥.55 ª∑. À≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210

¢—Èπ∑’Ë 3 µÕ∫√—∫°“√¢Õ≈“ÕÕ°

‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â√—∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏. ∫11) ¢Õßπ—°»÷°…“·≈â« ®–µ√«® Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–

¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ æ√âÕ¡∑—Èß àßÀπ—ß ◊ÕÕπÿ¡—µ‘°“√≈“ÕÕ°„Àâπ—°»÷°…“µàÕ‰ª
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ใบ คำ�ร้อง ขอรับ หนังสือ รับ รองฯ / ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร เรียน   ( มสธ .   บ10 ) 
 ใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนใช้สำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้วหรือยัง

ไม่สำาเร็จการศึกษายังไม่สำาเร็จการศึกษา แต่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน ส�ม�รถ 

สำ�เน� แบบ ฟอรม์ ได ้จ�ก คูม่อื ฉบบั นี ้  หรอื   Download   จ�ก   Website   www . stou . ac . th   คลกิ ที ่   “บณัฑติ ศกึษ�”   

หัวข้อ   Download   แบบ ฟอร์ม ลงทะเบียน/คำ�ร้อง

ขั้น ตอน ก�ร ขอ รับหนังสือ รับ รองฯ / ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร เรียน 
 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนจะต้องดำาเนินการตาม 

ขั้นตอนดังนี้

  ขั้น ที่   1     กรอก ใบ คำ�ร้อง ขอ รับหนังสือ รับ รองฯ / ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร เรียน   ( มสธ .   บ10 หรือ บ29) 

 นกัศกึษาจะตอ้งยืน่ใบคำารอ้งโดยกรอกรายละเอยีดในใบคำารอ้งขอรบัหนงัสอืรบัรองฯ/ใบรายงานผลการเรยีน

(มสธ.บ10หรือบ29)โดยระบุกิจกรรมที่ขอให้ชัดเจน(คำาร้อง1ฉบับต่อกิจกรรม1อย่าง)

  ขั้น ที่   2     กรอก ใบ แบบ ข้อมูล ชื่อ และ ที่ อยู่ 

 กรอกรายละเอียดลงในใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่จำานวน1แผ่นโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้องชัดเจนและ

ครบถ้วน

 ขั้น ที่   3     ส่ง รูป ถ่�ย และ ใบ คำ�ร้อง ขอรับ หนังสือ รับ รองฯ / ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร เรียน 

 ส่งรูปถ่ายและใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนถึงสำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

 1.ใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29หรือบ10)

 2.รูปถ่ายจำานวน2รูป

 3.ชำาระค่าธรรมเนียมค่าหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนจำานวนเท่ากับกิจกรรมที่ระบุ
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ตัวอย่�ง ใบ คำ�ร้อง ขอรับ หนังสือ รับ รองฯ / ใบ ร�ยง�น ผล ก�ร เรียน   ( มสธ . บ29 หรือบ10)  

แบบฟอร์มนี้เฉพ�ะนักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก

  

 
 
 
 
 
 
 

คาํร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา 
 
เร่ือง ขอหนงัสือรับรองสาํเร็จการศึกษา 

เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………………………..……................................................. 

(ขอใหเ้ขียนภาษาไทยดว้ยตวับรรจง นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการทหาร / ตาํรวจ ขอใหร้ะบุช่ือยศเตม็) 

 MR. / MRS. / MISS ………………………………………………………………………………………................................................... 
(ขอใหเ้ขียนภาษาองักฤษดว้ยตวัพิมพ ์นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการทหาร / ตาํรวจ ขอใหร้ะบุช่ือยศเตม็) 

เลขประจาํตวันกัศึกษา .....................................................................  สาขาวชิา ......................................................................................................... 

แขนงวชิา .......................................................................................... วชิาเอก ........................................................................................................... 

มีความประสงคจ์ะขอ (ใหก้า  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ) 

  1) ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15) (ฉบบัละ 200 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

  2) หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา (มสธ.บ14) (ฉบบัละ 100 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

  3) หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลกัสูตร (มสธ.บ13) (ฉบบัละ 100 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

 รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน      ............................... บาท 

โดยไดแ้นบหลกัฐานประกอบคาํร้องมาดงัน้ี 

 1) รูปถ่ายสวมครุยวทิยฐานะ ขนาด 1 นิว้ (ฉบบัละ 2 รูป) จาํนวน ........... รูป 
  (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ใชรู้ปไม่สวมครุย) 

 2) ชําระค่าธรรมเนียม จํานวน ………...……….….. บาท โดย 
  Pay at post (โปรแกรมดาํเนินการ 491) เลขท่ี .............................................. ปณ. ................................. วนัท่ี ................................... 
  เงนิสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี .................... เล่มท่ี .......................... วนัท่ี .......................................... 
 
 
 
 ........................................................................... 
 (................................................................................) 
 ................/...................../........................ 
 

มสธ.บ10 

แบบฟอร์มนีเ้ฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑติ 
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ใบคาํร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน (กรณยีงัไม่สําเร็จการศึกษา) 

  
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
   ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว) …………………………………………………………………….…………….………. (ภาษาไทย) 
 (Mr./ Mrs./ Miss) ………………………………………………………………………..……………………... (ภาษาองักฤษ) 
เลขประจาํตวันกัศึกษา …………..….…………………………………….. สาขาวิชา 
……………………………………..………………………………….. 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก หมายเลข....................................................................................................................................................... 
มคีวามประสงค์จะขอรับ 
 

 1.ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ภาษาไทย จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 2.ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ภาษาองักฤษ จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 3.หนงัสือรับรองสถานภาพนกัศึกษา  ภาคการศึกษา

ท่ี…………….... 
จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 

 4.หนงัสือรับรองการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา
ท่ี………………. 

จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 

 5.หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 6.ใบแทนใบปริญญาบตัร (กรณีสูญหาย) จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 7.ใบแปลใบปริญญาบตัรเป็นภาษาองักฤษ จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 8.อ่ืนๆ ระบุ.............................................................  จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 

 หมายเหตุ  แนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพไม่สวมครุย ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูปต่อรายการ(ยกเว้น รายการลาํดบัที่ 4-8)               
วธีิการชําระค่าธรรมเนียม จํานวน ......................... บาท  โดย 
       (     )  Pay at Post (โปรแกรมดาํเนินการ 492) เลขท่ี ........................................ลงวนัท่ี.................................ปณ. ........................................ 

            (     )  เงนิสด   ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี ...........................................เลขท่ี.......................................ลงวนัท่ี ........................................................... 
                     ออกใหโ้ดย   กองคลงั  มสธ.     ศนูยว์ิทยพฒันา มสธ. 
การรับเอกสาร  
      (    )  จะมารับดว้ยตนเอง ในวนัท่ี ………………………………หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก ....................................................... 
      (    )  ขอใหจ้ดัส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่แจง้ไวก้บัมหาวทิยาลยั 
 
 

                                                                         ลงช่ือ………………………………………………………………นกัศึกษา 
  
                                                                                        วนัท่ี..................../..................................../.............. 

 

มสธ.บ 29 

แบบฟอร์มนีเ้ฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
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หนังสือ รับรอง ก�ร เป็น นักศึกษ�   ( มสธ .   บ34 ) 
 

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (มสธ. บ34) สามารถยื่นคำาร้อง

ไปยัง สำานักบัณฑิตศึกษา โดยสำานักบัณฑิตศึกษาจะใช้เวลาในการดำาเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ และ 

จะจัดส่งให้นักศึกษาต่อไป

ตัวอย่�ง หนังสือ รับรอง ก�ร เป็น นักศึกษ�   ( มสธ .   บ34 )
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¢—ÈπµÕπ°“√¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√‡ªìππ—°»÷°…“
π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√‡ªìππ—°»÷°…“µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπµàÕ‰ªπ’È

¢—Èπ∑’Ë 1 °√Õ°„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏.∫11)

°√Õ°„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏.∫11) À√◊Õ àß®¥À¡“¬‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«πæ√âÕ¡

∑—Èß√–∫ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å„Àâ™—¥‡®π

¢—Èπ∑’Ë 2 °√Õ°„∫·∫∫¢âÕ¡Ÿ≈™◊ËÕ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà

°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π„∫·∫∫¢âÕ¡Ÿ≈™◊ËÕ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà ®”π«π 1 ·ºàπ ‚¥¬‡¢’¬πµ—«∫√√®ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π·≈–§√∫∂â«π

¢—Èπ∑’Ë 3  àß√Ÿª∂à“¬·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√‡ªìππ—°»÷°…“

 àß√Ÿª∂à“¬·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√‡ªìππ—°»÷°…“∂÷ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬

 ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ µŸâ ª≥. 55 ª∑. À≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 ¥—ß√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

1. „∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏.∫11) ®”π«π 1 ·ºàπ

2. „∫·∫∫¢âÕ¡Ÿ≈™◊ËÕ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà ®”π«π 2 ·ºàπ

3. √Ÿª∂à“¬ ¢“«¥” À√◊Õ√Ÿª ’ ¢π“¥ 1 π‘È« (2 x 3 ´¡.) Àπâ“µ√ß ·µàß°“¬ ÿ¿“æ ‰¡à «¡À¡«° ‰¡à «¡·«àπµ“

°—π·¥¥ ‰¡à «¡‡ ◊ÈÕ§√ÿ¬· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“ ∂à“¬¡“·≈â«‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ ≈ß„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡∑’Ë

°”Àπ¥„Àâ„π„∫·∫∫µ—«Õ¬à“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ æ√âÕ¡∑—Èß àß√Ÿª∂à“¬®”π«π 2 √Ÿª¡“¥â«¬ Àâ“¡„™â√Ÿª∂à“¬∑’Ë∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß

 ”‡π“‡Õ° “√ À√◊Õ√Ÿª∂à“¬®“°‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

4. §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß ®”π«π 100 ∫“∑

¢—Èπ∑’Ë 4 µÕ∫√—∫°“√‰¥â√—∫‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√‡ªìππ—°»÷°…“

‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬µ√«® Õ∫„∫§”√âÕß∑—Ë«‰ª (¡ ∏.∫11) √Ÿª∂à“¬ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß

‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬®– àßÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√‡ªìππ—°»÷°…“„Àâπ—°»÷°…“  à«π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π¡À“«‘∑¬“≈—¬

®–®—¥ àß„Àâ¿“¬À≈—ß

„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫™—Ë«§√“« (¡ ∏.∫39)

°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫™—Ë«§√“«
1. „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¡’§«“¡®”‡ªìπ¢Õ‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫™—Ë«§√“« „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π

 π“¡ Õ∫°àÕπ°”Àπ¥°“√ Õ∫≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ 45 «—π

2. °“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫™—Ë«§√“«„Àâ¥”‡π‘π°“√‡ªìπ·µà¿“§°“√»÷°…“π—ÈπÊ

3. π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â«‡∑à“π—Èπ ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘Ï‡¢â“ Õ∫„π π“¡ Õ∫∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â

4. π—°»÷°…“ “¡“√∂ ”‡π“·∫∫øÕ√å¡„∫§”√âÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫™—Ë«§√“«‰¥â®“°§Ÿà¡◊Õ©∫—∫π’È À√◊Õ

Download ‰¥â®“° Website www.stou.ac.th §≈‘°∑’Ë ∫—≥±‘µ»÷°…“ À—«¢âÕ Download ·∫∫øÕ√å¡µà“ßÊ ·≈â« àß

·∫∫øÕ√å¡¡“¬—ß ”π—°∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ µŸâ ª≥. 55 ª∑. À≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 «ß‡≈Á∫

¡ÿ¡´Õß ¢Õ‡ª≈’Ë¬π π“¡ Õ∫™—Ë«§√“«) À√◊Õ àß‚∑√ “√¡“¬—ß‡∫Õ√å 0 2503 2660

ใบคำาร้องขอเปลี่ยนสนามสอบ (มสธ. บ27)

การขอเปลี่ยนสนามสอบ
 1.ในกรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นขอเปลี่ยนสนามสอบ ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอเปลี่ยนสนามสอบก่อน

กำาหนดการสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า45วัน

 2.การขอเปลี่ยนสนามสอบให้ดำาเนินการเป็นแต่ภาคการศึกษานั้นๆ

 3.นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าสอบในสนามสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

 4.นกัศกึษาสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ใบคำารอ้งขอเปลีย่นสนามสอบไดจ้ากคูม่อืฉบบันี้หรอืDownloadไดจ้าก

Websitewww.stou.ac.thคลกิที่บณัฑติศกึษาหวัขอ้Downloadแบบฟอรม์ลงทะเบยีน/คำารอ้งแลว้สง่แบบฟอรม์มายงั 

สำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210วงเล็บมุมซองขอเปลี่ยน

สนามสอบหรือส่งโทรสารมายังเบอร์025032660
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ตัวอย่�ง  ใบ คำ�ร้อง ขอ เปลี่ยน สน�ม สอบ   ( มสธ .   บ27 )  
 

 

 

 
   

 

 

 

ใบคําร้องขอเปล่ียนสนามสอบ 
เรียน  ผูอ้ํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา 

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ ชั้นยศ) ………………………………………………………. เลขประจําตัวนักศึกษา …..………….….…... 
สาขาวิชา ………………………..……….…. แขนงวิชา ………………………………….….……………. วิชาเอก ………………………………………..….. 
ท่ีอยู่ของนักศึกษาที่แจ้งตอ่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการติดตอ่……………………………….……………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………….…………………โทรศัพทท์ีต่ิดตอ่ได้สะดวก หมายเลข............................................. 
โดยมี ชดุวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่...………ปีการศึกษา..........……..……….จํานวน....................ชุดวิชา  ดังนี้ 

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

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสนามสอบ ดังน้ี 
 ขอเปลี่ยนสนามสอบถาวร ตลอดอายุการเป็นนกัศึกษา โดยเริม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.......ปีการศึกษา................เป็นต้นไป 
 ขอเปลี่ยนสนามสอบชัว่คราว เฉพาะภาคการศึกษาท่ี.………ปีการศึกษา..........……….……เท่านั้น 
              จาก  สนามสอบเดิม    โรงเรียน……………………………………………………………………จังหวัด.................……………………… 
              เปน็  สนามสอบใหม่   โรงเรียน…………………………………………………………………จังหวัด…………………………..………. 
 

      เหตุผลที่ขอเปลี่ยนสนามสอบเน่ืองจาก……………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
             
                                                                                            ลงชื่อ ……………………….……………….. นักศึกษา 
                                                                                            วันที่ …..…. / …………………..……… / ……………. 

 

มสธ.บ27 

แบบฟอร์มน้ีเฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก เท่าน้ัน 

คําแนะนําสําหรับนักศึกษารับบัณฑิตศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยจัดสนามสอบให้นักศึกษาตามทีอ่ยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย กรณีท่ีนักศึกษาเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีใช้ในการติดต่อใหม่ สนามสอบจะถูก

เปล่ียนแปลงไปตามที่อยู๋ใหม่โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ใหม่ นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มใบคําร้อง มสธ.บ7 และชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนที่อยู่ 
ทาง Pay at Post(โปรแกรม 474) หรือชําระเงินผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่สะดวก จาํนวนเงิน 100 บาท  

2. หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนสนามสอบเป็นครั้งคราวโดยไม่เปล่ียนท่ีอยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ให้เลือกเปลี่ยนสนามสอบแบบช่ัวคราว โดยไม่ต้องเขียนคํา
ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ ( มสธ.บ7)  

3. การเปล่ียนสนามสอบแบบถาวรตลอดอายุการเป็นนักศึกษา โดยไม่เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีใช้ในการติดต่อเพ่ือจัดส่งเอกสารต่างๆ นักศึกษาไม่ต้องเขียนคําร้อง 
มสธ.บ7  

4. กรณีจงัหวัดใด มีมากกว่า 1 สนามสอบ(ยกเว้น สนามสอบอําเภอ) มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบหลักให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นักศึกษาจะขอ
ย้ายจากสนามสอบหลักไปสนามสอบรองไม่ได ้แต่ขอย้ายไปสนามสอบอําเภอได้ กรณีย้ายจากต่างจังหวัดเขา้มาสอบท่ีกรุงเทพฯ ให้ระบุชื่อโรงเรียนท่ีเป็นสนาม
สอบให้ชัดเจน (หมายเหตุ สนามสอบระดับบัณฑิตศึกษาในกรุงเทพฯ มี 6 สนามสอบเท่านั้นตรวจสอบได้จากเว็บไซต์) 

5. การเปลี่ยนสนามสอบท้ัง แบบถาวร และแบบชั่วคราว นักศกึษาต้องยื่นคําร้องขอเปล่ียนสนามสอบต่อสํานักบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 45 วัน 
กรณียื่นคาํร้องไม่ถึง 45 วันก่อนวันสอบต้องแสดงเหตุผลความจาํเป็นและหลักฐานอ้างอิง เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 15 วันทําการ เมื่อมหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติแล้วเท่านั้นนักศึกษาจึงจะสามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี............................................................................... 
............................................................ลงชื่อ........................เจ้าหน้าที ่
                  ลงช่ือ....................................ผอ.สบฑ.อนุมตั ิ
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          Bank of Ayudhya Public Company Limited                   
สาขาผูรั้บฝาก       วนัท่ี                    
เพื่อเขา้บญัชี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ช่ือนกัศึกษา      
เลขท่ีบญัชี  189-0-01600-0    (สาขาแจง้วฒันะ 14)

**รับชาํระเฉพาะเงินสด**
รายการ จาํนวนเงิน

1.ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวสัดุการศึกษา 
 3.ค่าบาํรุงการศึกษา (,000 บาท ) 
4.ค่าบาํรุงหอ้งสมุด (,000 บาท)
5.ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (2,000 บาท )
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันา 
   ส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตร (,000 บาท)
7.ลาพกัการศึกษา ( 00 บาท ) 
8.ลาพกัการศึกษากรณีติด I วพ./IS( 2,000 บาท )
9.ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้ 
รวม (บาท) 

ตวัอกัษร 

** ชาํระเงินไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท

   
Bank of Ayudhya Public Company Limited                    ส่วนน้ีสาํหรับธนาคาร

สาขาผูรั้บฝาก       วนัท่ี                
เพื่อเขา้บญัชี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ช่ือนกัศึกษา      
เลขท่ีบญัชี  189-0-01600-0    (สาขาแจง้วฒันะ 14)

**รับชาํระเฉพาะเงินสด**
รายการ จาํนวนเงิน

1.ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวสัดุการศึกษา 
.ค่าบาํรุงการศึกษา (,000 บาท ) 
4.ค่าบาํรุงหอ้งสมุด (,000 บาท)
5.ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (2,000 บาท )
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันา 
   ส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตร (,000 บาท)
.ลาพกัการศึกษา ( 00 บาท )
8.ลาพกัการศึกษากรณีติด I วพ./IS( 2,000 บาท )
9.ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้ 
รวม (บาท) 

ตวัอกัษร 

** ชาํระเงินไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคารผูรั้บเงิน

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคารผูรั้บเงิน

สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (6.1)(6.2) (7) (7.1)(7.2) 

(8) (8.1)(8.2) 

(Ref.No3)

(Ref.No 2) 

(Ref.No1) 

(Ref.No1) 

(Ref.No2)

( Ref.No3) 

(1)                       (2)       (3)       (4)    (5)

         (6)             (6.1)(6.2)                 (7)           (7.1)(7.2)

           (8)           (8.1)(8.2) 
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วธีิการกรอกรายละเอยีดใบรับชําระเงิน 
  (ใหก้รอกเป็นตวัเลขใหค้รบดงัน้ี)

(1) เลขประจาํตวันกัศึกษา  (0  หลกั)
(2)     ชนิดการลงทะเบียน  = ลงทะเบียนเรียน , 2 = เพิ่มชุดวิชา, 3 = สอบประมวลความรู้ ,  = ยกระดบัคะแนน,  

               5 = สอบวทิยานิพนธ์  ,   =  ลาพกัการศึกษา,  =  แก ้I สอบประมวลความรู้,  8= แก ้I วทิยานิพนธ์,  9= แก ้I คน้ควา้อิสระ    
(3) ปีการศึกษา เช่น  2 ใหใ้ส่ 
(4) ภาคการศึกษา  ระบุเลข  =  ภาคการศึกษาท่ี    ระบุเลข  2 = ภาคการศึกษาท่ี  2 ระบุเลข  3 = ภาคการศึกษาท่ี  3
(5) จาํนวนชุดวชิาท่ีลงทะเบียน  ระบุเลข  =  ชุดวิชา  ระบุเลข 2 = 2 ชุดวชิา 

(6) รหสัชุดวิชาท่ี             (.) ความตอ้งการซ้ือวสัดุ   = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ            (.2) วทิยานิพนธ์ , 2, 3 หรือ 
(7) รหสัชุดวิชาท่ี 2             (7.) ความตอ้งการซ้ือวสัดุ   = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ           (7.2) วทิยานิพนธ์ , 2, 3 หรือ 
(8) รหสัชุดวิชาท่ี 3             (.) ความตอ้งการซ้ือวสัดุ   = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ           (.2) วทิยานิพนธ์ , 2, 3 หรือ 

ในกรณีขอ้ (6) () (8) เป็นชุดวชิาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วทิยานิพนธ์ ในขอ้ (6.) (.) (8.) ใหเ้วน้ช่องวา่ง

หมายเหตุ  
- ค่าลงทะเบียนเรียน หลกัสูตร 5 หน่วยกิต ชุดวิชาละ ,5 บาท  
- ค่าลงทะเบียนเรียน หลกัสูตร 6 หน่วยกิต ชุดวิชาละ 9, บาท  
- ค่าวสัดุการศึกษาชุดวชิาละ 1,5 บาท
- ค่าบาํรุงการศึกษา ตอ้งชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดๆ  รวมการลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต/  
   ประสบการณ์วชิาชีพ
- ค่าบาํรุงหอ้งสมุด  ตอ้งชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาใดๆ  ยกเวน้ การลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  หรือ 
   ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ เพียงรายการเดียวไม่ตอ้งชาํระค่าบาํรุงหอ้งสมุด 
- รายการลาํดบัท่ี 5-6 สาํหรับนกัศึกษาใหม่ชาํระในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่เท่านั้น ภาคต่อๆไปไม่ตอ้งชาํระอีก
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แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านไปรษณย์ี  Pay at Post   
ส าหรับสอบซ่อม ระดับ ป.บัณฑิต หลกัสูตรและการสอน 

 
 
 

1. รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 10 หลกั   
2. แบบฟอร์ม   (โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  หนำ้รำยกำรท่ีเลือก) 

    บ.8 ลงทะเบียนสอบซ่อม       
3.ปีกำรศึกษำ/ภำค    ……………/…… (ตวัอยำ่ง 2556/1) 
4. รหสัชุดวชิำ/ลงทะเบียนคร้ังท่ี/กำรซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 
        -     ……..……/2/2  ( 500 บำท ) 
        -     ……..……/2/2  ( 500 บำท ) 
        -     ……..……/2/2  ( 500 บำท ) 
5. ช่ือ-สกลุ นกัศึกษำ................................................................................................... 
6. จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระ(ยอดรวมจ ำนวนเงินในขอ้ 4).................................................... 
 

---------จบขั้นตอนกำรท ำงำน--------- 
 

- นกัศึกษำท่ีจะลงทะเบียนสอบซ่อมตอ้งเป็นผูมี้สิทธิลงทะเบียนสอบซ่อม สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิลงทะเบียนสอบไดท้ำงหนำ้เวบ็ไซตบ์นัฑิตศึกษำ 
- นกัศึกษำท่ีลงทะเบียนสอบซ่อม มหำวิทยำลยัจะใชผ้ลสอบตวัล่ำสุด  
- นกัศึกษำลงทะเบียนสอบซ่อมแลว้ไม่เขำ้สอบผลสอบจะเป็น F 
- นกัศึกษำตอ้งไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 3.00 ข้ึนไปจึงจะสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได ้
- นกัศึกษำท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 3.00 ข้ึนไปแลว้จะถูกคดัช่ือจบโดยอตัโนมติั 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณย์ี  โปรแกรมท าการ 475 
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1.  เลขประจาํตวันกัศึกษา  10  หลกั   
2.  แบบฟอร์ม 

รายการ เง่ือนไข ค่า    
ธรรม
เนียม 

โปรแกรม
สาํหรับ 
ไปรษณีย ์

 ข้ึนทะเบียนมหาบณัฑิต บ.16 (ป.โท) กรอกแบบฟอร์ม บ.16 1,000 476 
 ข้ึนทะเบียนดุษฎีบณัฑิต บ.16 (ป.เอก) กรอกแบบฟอร์ม บ.16 3,000 476 
 ชาํระเงินเพิ่มค่าลงทะเบียน กรณีชาํระคร้ังแรกไม่ครบ  477 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-ไทย) กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 200 491 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-องักฤษ) กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 200 491 
 หนงัสือรับรองสาํเร็จการศึกษา (มสธ.บ14)  กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 100 491 
 หนงัสือรับรองครบหลกัสูตร (มสธ.บ13) กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 100 491 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-ไทย) กรณียงัไม่สาํเร็จการศึกษา (กรอกแบบฟอร์ม บ.29) 200 492 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-องักฤษ) กรณียงัไม่สาํเร็จการศึกษา (กรอกแบบฟอร์ม บ.29) 200 492 
 หนงัสือรับรองสถานภาพนกัศึกษา กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 หนงัสือรับรองการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 หนงัสือรับรองอ่ืนๆ (ระบุ...............................................) กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 เปล่ียนท่ีอยูท่ี่ใชใ้นการติดต่อกบัมหาวทิยาลยั บ.7 กรอกแบบฟอร์ม บ.7 100 474 
 ต่ออายสุถานภาพ บ.25 กรอกแบบฟอร์ม บ.25 500 474 
 ขอคืนสถานภาพนกัศึกษา บ.30 กรอกแบบฟอร์ม บ.30 2,000 474 
 รักษาสถานภาพหลงัสอบปกป้องวพ/IS  บ.31 กรอกแบบฟอร์ม บ.31 500 474 
 ทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษา บ.26 กรอกแบบฟอร์ม บ.26 100 474 
 คาํร้องขอเปล่ียนคาํนาํหนา้ช่ือ-สกลุ บ.8 กรอกแบบฟอร์ม บ.8 100 474 
 เปล่ียนแผนการศึกษา บ.38 กรอกแบบฟอร์ม บ.38 500 474 
 เปล่ียนหลกัสูตร/วชิาเอก บ.9 กรอกแบบฟอร์ม บ.9 500 474 
 เปล่ียนแปลงการลงทะเบียนชุดวชิา/โอนยา้ยชุดวชิา บ.11 กรอกแบบฟอร์ม บ.11 500 474 
 เปล่ียนประเภทนกัศึกษาทดลองเรียนเป็นสามญั บ.33 กรอกแบบฟอร์ม บ.33 500 474 
 โอนชุดวชิาท่ีเคยศึกษาจาก มสธ. บ.19 กรอกแบบฟอร์ม บ.19                      คร้ังละ 500 474 
 ขอโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษาบ.19 กรอกแบบฟอร์ม บ.19                  ชุดวชิาละ 1,000 474 
 ขอโอนชุดวิชาท่ีไดรั้บการเทียบงานรายวิชา บ.18 กรอกแบบฟอร์ม บ.18                  ชุดวชิาละ 1,000 474 
 ขอเทียบงานรายวชิา/ความรู้/ประสบการณ์ บ.32 กรอกแบบฟอร์ม บ.32                      คร้ังละ 500 474 

 
3.  ปีการศึกษา/ภาค.................................../......................................... 
4.  ช่ือ-สกลุ  นกัศึกษา…………………………………………………………………. 
5.  จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ (ยอดรวมจาํนวนเงินท่ีชาํระตามขอ้ 2)............................................บาท 

---------จบขั้นตอนการทาํงาน----------- 

แบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมคาํร้องระดบับัณฑติศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post 



  
	 d ที่ ปรึกษา 

      รอง ศาสตราจารย์   ดร . บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ

      ( ประธาน กรรมการ ประจํา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ ) 

      ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 

     ( ผู้ อํานวย การ สํานัก บัณฑิต ศึกษา ) 

	
	 d   ผู้ จัด ทำา 

      นางสาว อร สา   อดิเรก ผลิน 

      ( หัวหน้า ฝ่าย ทะเบียน และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา ) 

     นาง นงค์ ลัก ณ์   รุ่ง วิทยา ธร 

      ( หัวหน้า ฝ่าย ส่ง เสริม มาตรฐาน บัณฑิต ศึกษา ) 

     นางสาว อํานวย   ก้อน บุญ ไสย์       

    ( เจ้า หน้าที่ ฝ่าย ส่ง เสริม มาตรฐาน บัณฑิต ศึกษา ) 

	
	 d  ผู้ ประสาน งาน ทั่วไป 

      นาง วรรณ า   อรุณ ทอง 

      ( เจ้า หน้าที่ ฝ่าย ส่ง เสริม มาตรฐาน บัณฑิต ศึกษา ) 

	
	 d  ออกแบบ ปก 

     หน่วย ศิลปะ   สํานัก พิมพ์ 
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