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พระราชดำ�รัส
“...การที่ตั้งม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ถือว่า
เป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและ
มีค วามปรารถนาทจี่ ะเรียน ศึกษาวิทยาการ ว ชิ าการกา้ วหน้า
กว้างขวางได้เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด
ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของ
ตน คนฉลาดที่ได้แ สดงแล้วว า่ เมือ่ ม โี อกาสก็ไปเรียนในขนั้ ส งู 
จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่า
คนอื่นด้วยซ้ำ�  ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน
คนไทยได้ม ีโอกาสที่จะเล่าเรียน...”(1)
(1)		
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ปณิมหาวิ
ธานทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็น
มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มุง่ พ ฒ
ั นาคณ
ุ ภาพของประชาชนทวั่ ไปเพิม่ พูนว ทิ ยฐานะแก่
ผูป้ ระกอบอาชีพแ ละขยายโอกาสทางการศกึ ษาตอ่ ส �ำ หรับ
ผูส้ �ำ เร็จม ธั ยมศึกษา เพือ่ ส นองความตอ้ งการของบคุ คลและ
สังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้
สือ่ ก ารสอนทางไปรษณีย์ วิทยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และวธิ กี ารอนื่ ท ผี่ เู้ รียนสามารถศกึ ษาได้ด ว้ ยตนเอง โดยไม่
ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
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คำ�นำ�
ในระบบการศึกษาทางไกลคู่มือนักศึกษานับว่ามีความจำ�เป็น
สำ�หรับนักศึกษาอย่างมาก เพราะเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ
ที่นักศึกษาจำ�เป็นต้องทราบในระหว่างศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัย  ดังนั้น
หากนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลในคู่มือนักศึกษาอย่างละเอียด
ครบถ้วนก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ซึง่ อยูห่ า่ งจากมหาวิทยาลัย
โดยระยะทางมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ์   และวิธีปฏิบัติตนของนักศึกษา
จนสามารถสำ�เร็จการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำ�คูม่ อื นักศึกษาให้มขี อ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรให้ความสนใจต่อข่าวสารอืน่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยมีมาถึงนักศึกษา
ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง
ขอให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากคู่มือนักศึกษานี้ และปฏิบัติตามเพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  หากมีขอ้ สงสัยประการใดขอให้ตดิ ต่อสือ่ สารกับมหาวิทยาลัยด้วยวิธกี ารต่างๆ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่พร้อมจะให้บริการตอบคำ�ถามและแก้ไขปัญหาทั้งในด้านวิชาการและการจัด
การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการวางแผนการศึกษา และทำ�ความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในคูม่ อื
นักศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดการบริหารการศึกษาของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำ�เร็จในที่สุด

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีที่ทำ�การอยู่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่ทำ�การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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18. สถานีสูบน้ำ�และสถานีบำ�บัดน้ำ�เสีย
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19. อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์
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21. ศาลาอุดร
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24. ศาลาอาคเนย์
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13

8

9

26. ศาลาหรดี
27. อาคารเก็บวัสดุ
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31. อาคารเก็บเอกสารราชการ
32. อาคารเรือนเพาะชำ�

3

ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
		
		
		

ความเป็นมา
การจัดการศึกษา
การบริหารมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานทางวิชาการ
- หน่วยงานบริหาร
- หน่วยงานบริการทางวิชาการ
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ความรู้เกี่ยวกับม หาวิทยาลัย
1. ความเป็นม า
แนวคิดเกีย่ วกบั ม หาวิทยาลัยเปิด เป็นค วามพยายามทจี่ ะขยายโอกาสทางการศกึ ษาระดับอ ดุ มศึกษาแก่ประชาชน
ให้มากที่สุด แนวคิดนี้ ได้เคยนำ�มาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย
แต่ยังคงใช้วิธีจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียนเป็น หลักนักศึกษาอาจศึกษา
ได้ด้วยตนเองหรืออาจเข้าฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมา
เป็นระบบจำ�กัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
แ บบต ลาดวิ ช าขึ้ น อี ก แ ห่ ง ห นึ่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ร ามคำ � แหง ซึ่ ง เปิ ด ห ลั ก สู ต รก ารศึ ก ษาม ากกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจำ�นวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดย
อาศัยช นั้ เรียนเป็นห ลักเช่นเดียวกัน ทำ�ให้ม หาวิทยาลัยร ามคำ�แหงประสบปญ
ั หาตา่ งๆ เป็นอ นั ม ากโดยเฉพาะอย่างยงิ่ ในดา้ น
อาคารสถานที่เรียนที่ ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีหากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
จะขยายการจัดการศึกษาที่ดำ�เนินการอยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้อง
รับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพิ่มข ึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด
ดังน นั้ เพือ่ เป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศกึ ษาระดับอ ดุ มศึกษาแก่ป ระชาชนให้ก ว้างขวางยงิ่ ข นึ้ โดย
ใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำ�เนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะ
เป็น มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำ�เนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิม
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำ�รงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา”
และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์บนบันไดแก้ว
อันได้แก่ พระแสงศรพรหมมาศ (พรหมมาสตร์) พระแสงศรอัคนิวาต และพระแสงศรพลายวาต (ประไลยวาต)
ประดิษฐานอยูภ่ ายใต้พ ระมหามงกุฎและภายในสว่ นยอดของเจดียท์ รงพมุ่ ข า้ วบณ
ิ ฑ์ซึง่ เป็นส ญ
ั ลักษณ์กรุงส โุ ขทัย มีข อ้ ความ
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” อยู่ในแถบริ้วเบื้องล่างเป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัย

ตราประจำ�มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชใช้พ ระแสงศรสามองค์ ซึง่ เป็นต ราประจำ�พ ระองค์พ ระบาทสมเด็จพ ระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตรารูปโล่ขนาดใหญ่ ภายในแบ่งเป็น
3 ช่อง คือครึ่งบน 2 ช่อง ครึ่งล่าง 1 ช่อง

คู่มือนักศึกษา 2559

3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รูปสัญลักษณ์ซึ่งปรากฏบนดวงตรานี้ สามารถอ่านออกมาได้ค วาม ดังนี้
สมเด็จพ ระเจ้าล กู ยาเธอ เจ้าฟ า้ ป ระชาธิปกศกั ดิเดชน์ (วันพระราชสมภพตรงกบั ว นั พ ธุ )
ในพระบาทสมเด็จพ ระจลุ จอมเกล้าเจ้าอ ยูห่ วั (วันพระราชสมภพตรงกบั ว นั อ งั คาร) แห่งพ ระบรม
ราชจักรีวงศ์ซึ่งมีสีเหลืองเป็นสปี ระจำ�พระบรมราชวงศ์
ครึ่งบนของตรา ข้างซ้ายเห็นได้ช ัดเจนว่า เป็นเครื่องหมายของพระบรมราชวงศ์จักรี
คือรูป จักร กับ ตรี อยู่บนพื้นสเีหลือง
ข้างขวา คือ รูปพระเกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ประจำ�พระองค์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพื้นสีชมพู อันเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระองค์ที่เราเห็น
กันชินตามากที่สุด ก็ได้แ ก่ ตราประจำ�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนบนของตรานั้น บรรดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้ท รงใช้เป็นตราประจำ�
พระองค์ ด้วยการนำ�เครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ประจำ�ของแต่ละพระองค์มาประกอบเข้าไว้ในครึ่งล่างของตรา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าป ระชาธิปกศักดิเดชน์ได้ท รงเลือกเครื่องหมายศร 3 เล่ม บนพื้นสีเขียวอันเป็น
สีข องวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ประกอบกับตราครึ่งบนดังกล่าวเป็นตราประจำ�พระองค์ โดยเหตุที่
เดชน์ แปลวา่ ศร ศักดิเดชน์ คือ ผูท้ รงศร หรือผ ทู้ รงอ�ำ นาจดว้ ยศร ความหมายดงั นีเ้ ป็นการรบั ก นั อย่างเหมาะสม
กับการที่ ได้ทรงพระราชสมภพมาในพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยสัญลักษณ์ของพระบรมราชวงศ์จักรีคือ จักร กับ ตรี
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธป ระจำ�พระองค์พระนารายณ์ เจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์ และเชื่อกันว่าเมื่อพระนารายณ์ได้ท รง
รับเชิญให้เสด็จอวตารมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษ ย์นั้น ได้อวตารมาบังเกิดเป็นพระรามผู้มีศร 3 เล่ม เป็นราช
ศาสตราวุธป ระจำ�พระองค์ อันได้แก่ ศรพรหมมาศ ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราชจึงมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ทุกประการ
พระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั ได้ม พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ ก รรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแ รกใน
วันท ี่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 รวมทงั้ ได้ม พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ ศ าสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีส อ้าน ให้ด �ำ รง
ตำ�แหน่งอธิการบดีคนแรก
หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขา
วิชาแรกคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ต่อม าในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ข ยายการรบั น กั ศึกษาเพิม่ ข นึ้ ในสาขาวชิ านติ ศิ าสตร์ สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาวชิ าเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิ ามนุษยนเิ วศศาสตร์ และสาขาวชิ าเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีการศกึ ษา 2526
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์
และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (แยกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อปี พ.ศ. 2543) และในปีการศึกษา 2538
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่งรวมสาขาวิชาที่เปิดสอน
12 สาขาวิชา
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ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จำ�นวนทั้งสิ้น 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษ ยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�หรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้งดรับนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
สีประจำ�มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันจันทร์ที่
6 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีมติเลือกสีเขียวกับสีทอง เป็นสีประจำ�มหาวิทยาลัย โดยเหตุผลว่า สีเขียวเป็นสปี ระจำ�วันพุธ
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสที องเป็นสแี ห่งสิรมิ งคล
เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณ
ช ายเสื้อแ ละแขนเสื้อ ทีอ่ กเสื้อท ั้งส องข้างมวี งกลมสที อง และกลางวงกลมติดต รามหาวิทยาลัย ปริญญาตรีม วี งกลม 1 วง
ปริญญาโทมีวงกลม 2 วง และปริญญาเอกมีวงกลม 3 วง

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
แก่นักศึกษา จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า
6 หน่ ว ยกิ ต ท วิ ภ าคของห ลั ก สู ต รร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ชุ ด วิ ช าห นึ่ ง แ บ่ ง ห น่ ว ยก ารส อนอ อกเป็ น 15 หน่ ว ย แต่ ล ะ
หน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อส ัปดาห์
มหาวิทยาลัยจ ดั การศกึ ษาเป็นร ะบบทวิภาค โดยแบ่งปีก ารศกึ ษาออกเป็น 2 ภาคการศกึ ษา แต่ละภาคการศกึ ษา
มีร ะยะเวลาเรียนไม่น อ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศกึ ษานกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 3 ชุดวชิ า แต่ไม่นอ้ ยกว่า
1 ชุดวิชา จนครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษา
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจ ัดสอนมี 5 ลักษณะ คือ

(1)		หลักสูตรปริญญาเอก
(2)		หลักสูตรปริญญาโท
(3)		หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(4)		หลักสูตรปริญญาตรี
(5)		หลักสูตรประกาศนียบัตร
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ที่สำ�เร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เท่ากับคุณวุฒิของผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น หากเข้า
รับราชการจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในตำ�แหน่งและอัตราเงินเดือนเช่นเดียวกับผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งอื่น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
โดยไม่จำ�กัดเพศ วัย และคุณวุฒิ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด
ได้ที่หน้า 82-85
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สถานภาพของผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราชได้ก ำ�หนดสถานภาพของผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) 	ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร ที่กำ�หนดให้ผู้เข้าศึกษามีพ้ืนความรู้ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือม ีอายุไม่น ้อยกว่า 25 ปีบร ิบูรณ์ รวมทั้งผมู้ ีคุณสมบัติเข้าศึกษาอื่นต ามข้อบ ังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 โดยหลักสูตรที่เข้าศึกษาได้ร ับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ และจากสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ผู้ที่ศึกษามีสถานภาพเป็น
“นักศึกษา”
(2)		ผู้ที่ศึกษาในโครงการสัมฤทธิบ ัตรเพื่อร ับสัมฤทธิบ ัตร ให้ม ีสถานภาพเป็น “ผู้เรียน”
(3)		ผูท้ ศี่ กึ ษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยท มี่ ไิ ด้ก �ำ หนดพนื้ ค วามรขู้ นั้ ต � 
่ำ หรือก �ำ หนดไว้ต�่ำ ก ว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำ�งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 20 ปี บริบูรณ์รวมทั้ง
หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ให้ผู้ศึกษามีสถานภาพเป็น “ผู้เรียน”

ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชใช้ร ะบบการสอนทเี่ อือ้ อ �ำ นวยให้น กั ศึกษาสามารถใช้เวลาวา่ งศกึ ษาดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งเข้าช นั้ เรียนตามปกติ แต่ใช้ว ธิ กี ารศกึ ษาผา่ นสอื่ ก ารสอนตา่ งๆ เรียกระบบการสอนนวี้ า่ “ระบบการสอนทางไกล”
นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้คือ
(1)		ศึกษาจากวสั ดุก ารศกึ ษาทสี่ ง่ ให้ท างไปรษณีย์ ซึง่ ป ระกอบดว้ ยเอกสารการสอน แบบฝกึ ป ฏิบตั ิ ซีด/ี ดีวดี เี สียง
ดีวีดีประจำ�ชุดวิชา หรือซีดี/ดีวีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดวิชา และวัสด ุการศึกษาอื่นๆ
(2) 	ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา
(3) 	เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์สอนเสริมประจำ�ศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ
(4) 	ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุก ารศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนประจำ�จังหวัด
ทุกจังหวัด ดูรายละเอียดของมุม มสธ. ที่หน้า 222-224
(5) 	ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำ�การทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทำ�งานตามที่ ได้รับ
มอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(6) 	ชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังฤกษ ที่รหัสชุดวิชาขึ้นต้นด้วย รหัส 14XXX
เป็นช ดุ ว ชิ าทมี่ กี ารเรียนการสอนและเก็บค ะแนนออนไลน์ในระบบ D4L+P นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนจะตอ้ งลงทะเบียน
เข้าระบบ และตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/
ภายในเวลาที่กำ�หนด หากพ้นกำ�หนดแล้ว ระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัติ ทำ�ให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงาน
และไม่มีคะแนนเก็บ ยกเว้น ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษา
อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล มีการเรียนการสอนในระบบ Moodle
(7)		สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Moodle
เสริมการใช้สื่อ e-Tutorial นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวสามารถเข้าชมรายการสอนเสริมออนไลน์ได้ที่
http://moodle.stou.ac.th
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3. การบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงาน
ด้านวิชาการมีสำ�นักต่างๆ 9 สำ�นัก คือ สำ�นักทะเบียนและวัดผล สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
สำ�นักวิชาการ สำ�นักบรรณสารสนเทศ สำ�นักพิมพ์ สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง สำ�นักคอมพิวเตอร์ และสำ�นักบัณฑิตศึกษา
รวมทัง้ สถาบันซึง่ มีฐานะเทียบเท่าสำ�นักอีก 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจยั และพัฒนา โดยมีส�ำ นักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน
บริหารส่วนกลาง ดังแผนภูมิ หน้า 6

สภามหาวิทยาลัย

มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1)		วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ
					การทะนุบำ�รุงวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ
(2)		จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3)		อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4)		พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน สำ�นัก และสาขาวิชาแล้วแต่กรณี
 	
(5)		อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(6)		พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารย์ประจำ�
(7)		อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ และถอดถอนรองอธิการบดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก รองผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน
					รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
(8)		จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9)		แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10) หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

สภาวิชาการ

มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดังนี้
(1)		พิจารณากำ�หนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(2) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถาบัน สำ�นัก และสาขาวิชา
(4) พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(5) เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(6)		พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(7)		จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น
(8) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9)		แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
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หน่วยงานทางวิชาการ
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 (e-mail address: laoffice@stou.ac.th)
		รับผ ดิ ช อบการสอนหมวดวชิ าศกึ ษาทวั่ ไปแก่ส าขาวชิ าตา่ งๆ ของมหาวิทยาลัย และเปิดส อนหลักสูตรวชิ าเอก
ในแขนงวิชาต่างๆ ตลอดจนเปิดสอนชุดวิชาเลือกเพื่อเสริมวิชาเอกแก่สาขาวิชาอื่น
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
และแขนงวิชาไทยคดีศกึ ษา ระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 (e-mail address: caoffice@stou.ac.th)
		รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางด้าน
วิทยุก ระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อส ิ่งพิมพ์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการวิจัย
และค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ค วามรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์และประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20 (e-mail address: edoffice@stou.ac.th)
		รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจำ�การที่ปฏิบัติหน้าที่ทาง
การศกึ ษาหรือม คี ณ
ุ วุฒทิ างการศกึ ษาเพือ่ เพิม่ พูนวทิ ยฐานะและความรคู้ วามสามารถในวชิ าชีพ ผลิตบ คุ ลากรให้ส อดคล้องกบั
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และสนองความต้องการของสังคมและชุมชน
		ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
วิชาเอกการแนะแนว วิชาเอกการศึกษานอกระบบ และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ
เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30 (e-mail address: msoffice@stou.ac.th)
		รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบัญชี เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการและการบริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการใน
หมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และผู้บริหารด้านต่างๆ
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต เปิดสอน  4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการการท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น และวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40 (e-mail address: lwoffice@stou.ac.th)
		รับผ ดิ ช อบหลักสูตรและการสอนวชิ ากฎหมายในรปู ล กั ษณะตา่ งๆ รวมทงั้ ก ารวจิ ยั แ ละการบริการทางวชิ าการ
แก่สังคมของสาขาวิชานี้
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		ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน สำ�หรับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครเฉพาะบุคลากรของกรมทีด่ นิ กระทรวง
มหาดไทยเท่านั้น
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ รหัส 50 (e-mail address: hsoffice@stou.ac.th)
		รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขทุกประเภท
ทุกร ะดับ เพือ่ เป็นการยกระดับส ขุ ภาพของบคุ คล คุณภาพชวี ติ ครอบครัว ประชากรสว่ นรวม ส่งเสริมก ารวจิ ยั และการบริการ
เผยแพร่ค วามรู้แก่ประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รหัส 51 (e-mail address: nsoffice@stou.ac.th)
		รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณ ภาพ
ตามมาตรฐานวชิ าชีพก ารพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถให้การดแู ลสขุ ภาพของผใู้ ช้บ ริการทงั้ บ คุ คล ครอบครัว และชมุ ชน
แบบองค์รวมในทุกช่วงวัยของชีวิตทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการพยาบาล สร้างมาตรฐานการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
และบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่น องค์กรของรัฐและเอกชน
		ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์งดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 (e-mail address: ecoffice@stou.ac.th)
		รับผ ิดช อบหลักสูตรและการสอนวิชาพื้นฐ านทางเศรษฐศาสตร์ และเน้นห นักในด้านเศรษฐศาสตร์ท ั่วไปและ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์แก่สาขาวิชา
อื่นๆ ด้วย
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 (e-mail address: heoffice@stou.ac.th)
		รับผ ดิ ช อบหลักสูตรและการสอนทางดา้ นพัฒนาการมนุษย์แ ละครอบครัว แ ละวทิ ยาการอาหารและโภชนาการ
รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอก
อาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
10. สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80 (e-mail address: psoffice@stou.ac.th)
		รับผ ดิ ช อบหลักสูตรและการสอนเพือ่ เพิม่ พูนค วามรคู้ วามสามารถทางวชิ าการเกีย่ วกบั ก ารเมืองการปกครอง
ให้กับข้าราชการและผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ให้ม คี วามรพู้ นื้ ฐ านอย่างดเี กีย่ วกบั ส งั คมการเมืองไทยและต่างประเทศ และมคี วามสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นดา้ น
ต่างๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับสังคมการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับ
ประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ และแขนงวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์แ ละสหกรณ์ รหัส 90 (e-mail address: agoffice@stou.ac.th)
		รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้สนใจทางด้านการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของรฐั บาลให้ม คี วามรใู้ หม่ๆ ทางการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนสี้ าขาวชิ าเกษตรศาสตร์แ ละสหกรณ์ย งั เป็นแ หล่งค วามรู้
ที่จะช่วยพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร และสหกรณ์ตลอดจนช่วยให้มีความรัก
ในธรรมชาติและปรารถนาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น
		ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเกษตรศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตร แขนงวิ ช า
การจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี รหัส 96 (e-mail address: stoffice@stou.ac.th)
		รับผ ดิ ช อบหลักสูตรและการสอนเพือ่ ม งุ่ ผ ลิตบ ณ
ั ฑิตแ ละพฒ
ั นาบคุ ลากรทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
นอกจากนยี้ งั ม งุ่ ส นับสนุนก ารวจิ ยั ค น้ คว้าท างวทิ ยาศาสตร์ประยุกต์แ ละเทคโนโลยี และการให้บ ริการทางวชิ าการแก่ส งั คม
		ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

หน่วยงานบริหาร
1. สำ�นักงานอธิการบดี
		ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน กองพัสดุ กองการเจ้าหน้าที่
2. หน่วยงานที่จัดตั้งภายใน
		ประกอบดว้ ย หน่วยตรวจสอบภายใน งานวเิ ทศสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ หน่วยเลขานุการกจิ ศูนย์ป ระสานงาน
การประกันค ณ
ุ ภาพการศกึ ษา ศูนย์ฝ กึ อ บรมเทคโนโลยีก ารพมิ พ์แ ห่งช าติ ศูนย์ส ารสนเทศ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
ศูนย์วิทยุส ื่อสาร ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม และงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
		ทัง้ นี้ หากนกั ศึกษาหรือผ สู้ นใจทวั่ ไปมปี ญ
ั หาหรือข อ้ ส งสัยใดๆ เกีย่ วกบั ร ะบบการศกึ ษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7788
e-mail address: ic.proffice@stou.ac.thและโทรสารหมายเลข 0 2503 3546 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

หน่วยงานบริการทางวิชาการ
1. สำ�นักทะเบียนและวัดผล (e-mail address: reoffice@stou.ac.th)
		ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษา ศูนย์วิจัย
และพัฒนาแบบทดสอบ ศูนย์วิชาการประเมินผล ฝ่ายจัดสอบ และศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
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		หากนกั ศึกษาตอ้ งการตดิ ต่อเกีย่ วกบั ก ารรับสมัครนักศึกษาและผูเ้ รียน การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ /ถอนชดุ วชิ า
การลาพกั ก ารศกึ ษา การสอบและการประมวลผลการสอบ การแจ้งผ ลสอบ การส�ำ เร็จก ารศกึ ษา และการรอ้ งเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7231 และโทรสารหมายเลข
0 2982 9607
2. สำ�นักเทคโนโลยีก ารศึกษา (e-mail address: etoffice@stou.ac.th)
		ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายจดั ร ะบบและวจิ ยั ส อื่ ก ารศกึ ษา ศูนย์โสตทศั นศึกษา ศูนย์บ ริการการสอน
ทางวทิ ยุแ ละโทรทัศน์ ฝ่ายวศิ วกรรมเทคโนโลยีก ารสอื่ สาร ศูนย์ว ชิ าการเทคโนโลยีแ ละสอื่ สารการศกึ ษา และศนู ย์ก ารเรียน
การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
		หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการรับฟัง - ชมรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7386, 0 2504 7368 หรือ www.facebook.com/ STOU Channel
		หากนักศึกษามปี ัญหาเกี่ยวกับค ุณภาพซีดเีสียงประจำ�ช ุดว ชิ าและวซี ีดปี ระจำ�ช ุดว ชิ า สามารถตดิ ต่อส อบถาม
ได้ทโี่ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7327, 0 2504 7328
		หากนกั ศึกษาตอ้ งการขอรับบ ริการส�ำ เนารายการวทิ ยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดทิ ศั น์ และซดี เี สียงตา่ งๆ
สามารถติดต่อส อบถามได้ทโี่ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7306 - 7
		หากนกั ศึกษามปี ญั หาเกีย่ วกบั ก ารเข้าใช้ร ะบบการเรียนการสอนทางไกลผา่ นสอื่ อ เิ ล็กทรอนิกส์  (STOU e-learning)
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7415 - 8 หรือ e-mail address:e-Learning@stou.ac.th
ของศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา
3. สำ�นักบริการการศึกษา (e-mail address: esoffice@stou.ac.th)
		ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศกึ ษา ศูนย์บ ริการการศกึ ษาประจำ�ภ มู ภิ าค ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
		หากนกั ศึกษาตอ้ งการทราบขอ้ มูลเกีย่ วกบั ก ารรบั เอกสารการสอน/วัสดุก ารศกึ ษา โปรดตดิ ต่อส อบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7623, 0 2504 7626
		ตอ้ งการทราบข้อมูลเกีย่ วกบั ก ารสอนเสริม/การฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะ ติดต่อสอบถามได้ทโี่ ทรศัพท์ห มายเลข
0 2504 7611 - 3, 0 2503 3591, 0 2503 3865 หรือโทรสารหมายเลข 0 2503 3587
		ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถามได้ท่ีโทรศัพท์
หมายเลข 0 2504 7631 - 7
		ต้องการทราบข้อมูลเกีย่ วกับชมรมนักศึกษา การศึกษาวิชาทหาร และกีฬามหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7638 - 9 หรือ โทรสารหมายเลข 0 2503 3868
		ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7821 และ
0 2504 7823
4. สำ�นักวิชาการ (e-mail address: aaoffice@stou.ac.th)
		ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายตำ�รา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
		หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
สามารถติดต่อส อบถามได้ทโี่ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7531 - 4 หรือ e-mail address: pt.aaoffice@stou.ac.th
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		นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข
0 2504 7506 - 7, 0 2504 7509 และ 0 2504 7511 - 12
5. สำ�นักบรรณสารสนเทศ (e-mail address: dioffice@stou.ac.th)
		ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสนเทศ ฝ่ายบริการสอื่ ก ารศกึ ษา และศนู ย์เทคโนโลยี
บรรณสารสนเทศ
		หากนักศึกษาต้องการใช้บริการห้องสมุด สามารถติดต่อส อบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7463 - 4
6. สำ�นักพิมพ์ (e-mail address: upoffice@stou.ac.th)
		ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่แ ละจัดจำ�หน่าย และฝ่ายวิชาการ
		หากนักศึกษาต้องการสั่งซื้อเอกสารการสอน/วัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7671 - 2
7. สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง (e-mail address: ceoffice@stou.ac.th)
		ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการฝึกอบรม ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม และฝ่ายอุทยานการศึกษา
		หากนกั ศึกษาตอ้ งการทราบรายละเอียดเกีย่ วกบั โครงการสัมฤทธิบ ตั ร และโครงการสัมฤทธิบ ตั รบณ
ั ฑิตศ กึ ษา
สามารถติดต่อส อบถามได้ทโี่ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7711 - 2 และหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถติดต่อส อบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7716 - 8 หรือโทรสารหมายเลข 0 2503 3558
8. สำ�นักคอมพิวเตอร์ (e-mail address: csoffice@stou.ac.th)
		ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารประมวลผลและฝา่ ยวเิ คราะห์
และพัฒนาระบบ
9. สถาบันวิจัยแ ละพัฒนา (e-mail address: rdoffice@stou.ac.th)
		ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวจิ ยั ฝ่ายพฒ
ั นาและเผยแพร่งานวจิ ยั ศูนย์วจิ ยั ก ารศกึ ษา
ทางไกล ศูนย์บ ริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ และฝ่ายวิจัยสถาบัน
		หากนักศึกษาต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7586 - 98 และโทรสารหมายเลข 0 2503 4898
10. สำ�นักบัณฑิตศ ึกษา (e-mail address: gsoffice@stou.ac.th)
		สำ�นักบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรหลังปริญญาตรี
ทุกระดับหลักสูตร ได้แก่ 1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2) ปริญญาโท 3) ประกาศนียบัตรชั้นสูง และ 4) ปริญญาเอก
		ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ฝ่ายกจิ กรรมปฏิสมั พันธ์บณ
ั ฑิตศ กึ ษา
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายการศึกษานานาชาติ
		หากนักศึกษาต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การสมัครเพือ่ ร บั ก ารคดั เลือกเข้าศ กึ ษาตอ่ ในโอกาสตอ่ ไป สามารถตดิ ต่อส อบถามได้ทโี่ ทรศัพท์ห มายเลข 0 2504 7560 - 4
และโทรสารหมายเลข 0 2503 2662, 0 2503 3675
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11. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
		ศูนย์วิทยพัฒนา ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ
ของประเทศ ปัจจุบันมี 10 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ ลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์
นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังนี้
		1.		เพื่อสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบ
การสอนทางไกล
		2.		เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราชในงานบริการห้องสมุดและสื่อก ารศึกษา
		3.		เพื่อป ระชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
		4.		เพือ่ ส นับสนุนก ารจดั ก จิ กรรมของชมรมนกั ศึกษา ชมรมบณ
ั ฑิต สมาคมสโุ ขทัยธ รรมาธิร าช และองค์กรอนื่
ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
		5.		เพื่อด ำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
		ดูรายละเอียดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ e-mail address ของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.แต่ละแห่งที่หน้า 97-99

ระบบการศึกษาทางไกล
1.
2.
3.
4.
5.
		

การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
ระบบการบริการการศึกษา
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี

16

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระบบการศึกษาทางไกล
1. การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชใช้ร ะบบการศกึ ษาทเี่ อือ้ อ �ำ นวยให้น กั ศึกษาสามารถใช้เวลาวา่ งศกึ ษาดว้ ยตนเอง
โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ เป็นวิธกี ารศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่เรียกว่า “ระบบการศึกษาทางไกล”
ระบบการศกึ ษาทางไกลเป็นร ะบบการศกึ ษาทเี่ ปิดโอกาสให้น กั ศึกษาทอี่ ยู่ในทอ้ งถนิ่ ต า่ งๆ สามารถศกึ ษาหาความรู้
ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปของ
เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และสื่อเสริมประจำ�ชุดวิชา เช่น ซีดีเสียง ดีวีดี ซีดีมัลติมีเดีย หนังสืออ่านประกอบต่างๆ
รายการวทิ ยุก ระจายเสียง รายการวทิ ยุโทรทัศน์ หรือรายการสอนเสริมทางไกลการสอนเสริมต ามศนู ย์บ ริการการศกึ ษา
การจดั ห ลักสูตรของมหาวิทยาลัยใช้ห ลักก ารบูร ณาการเนือ้ หาเข้าด ว้ ยกนั ในรปู ข องชดุ ก ารสอน เรียกวา่ “ชุดว ชิ า”
ชุดวิชาแต่ละชุดวิชาแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะ
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
น้อยที่สุด มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิราชใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์ รวมทั้งการประเมิน
ผลการศึกษาดังนี้

การศึกษาจากวัสดุก ารศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์

ก.		เอกสารการสอนประจำ�ช ดุ วชิ า ป ระกอบดว้ ย ค �ำ อ ธิบายชดุ วชิ า วตั ถุประสงค์ข องชดุ วชิ า รายชอื่ ห น่วยการสอน
วิธกี ารศึกษา ตลอดจนแผนการสอนของหน่วยต่างๆ เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนจัดอยู่ในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม
ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารการสอนทุกหน่วยอย่างละเอียดพร้อมทั้งทำ�กิจกรรมตามที่ได้ก ำ�หนดไว้ในแต่ละหน่วย
ข. แบบฝึกปฏิบัติประจำ�ชุดวิชา ประกอบด้วย คำ�ชี้แจงในการใช้แบบฝึกปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับ
หน่วยการสอนแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน ที่ว่างสำ�หรับบันทึกสาระสำ�คัญ ทำ�กิจกรรมและทำ�รายงาน
รวมทั้งแบบทดสอบประจำ�หน่วย
ค.		ซีดีเสียง/MP3 ประจำ�ชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดีเสียง/MP3 ประจำ�ชุดวิชาบางชุดวิชาใช้คู่กับ
เอกสารการสอนมีลกั ษณะเป็นคำ�บ รรยายเพือ่ ข ยาย เสริม หรือส รุปเนือ้ หาสาระของเอกสารการสอนให้ช ดั เจนยงิ่ ขึน้ โดย
จัดส่งให้น ักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน
ง.		ดีวดี ปี ระจำ�ช ดุ ว ชิ า มหาวิทยาลัยได้จ ดั ท �ำ ด วี ดี หี รือสือ่ วิดที ศั น์ป ระจำ�ช ดุ ว ชิ าในบางชดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งการสรุปสาระ
สำ�คัญหรือขยายเนือ้ หาสาระหรือ ป ระสบการณ์ห รือ เสริมเติมเต็มให้ผ เู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาได้ด ยี งิ่ ข นึ้ โดยนำ�เสนอในรูปแบบ
ของการแสดงกระบวนการ การสาธิต การทดลองหรือ เสนอเรื่องราวต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระชุดวิชาและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
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จ.		ซีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดวิชา  มหาวิทยาลัยได้จ ัดทำ�ซีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดวิชาในบางชุดวิชา เพื่อส รุปสาระ
สำ�คัญห รือขยายเนือ้ หาสาระหรือประสบการณ์ห รือ เสริมเติมเต็มให้ผ เู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาได้ด ยี งิ่ ข นึ้ โดยจดั ส ง่ ให้น กั ศึกษา
พร้อมเอกสารการสอน
นอกจากการศกึ ษาจากวสั ดุก ารศกึ ษาทสี่ ง่ ให้ท างไปรษณียแ์ ล้ว มหาวิทยาลัยย งั ให้บ ริการสอื่ ก ารศกึ ษาในรปู แ บบ
ต่างๆ เพื่อเอื้ออ ำ�นวยประโยชน์ให้ก ับนักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย
มากขึ้น ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการย้อนหลัง (On Demand) ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สื่อป ระสมรูปแ บบต่างๆ
ที่ใช้ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย

การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาเป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน
หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 15 รายการ ความยาวประมาณรายการละ 20 นาที เพื่อเสริมเนื้อหาเป็น
การขยายโลกทศั น์ให้ก บั น กั ศึกษา จากขอ้ มูลแ ละวทิ ยากรผมู้ ปี ระสบการณ์ นักศึกษาสามารถรบั ฟ งั ร ายการดงั กล่าวได้ต าม
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้กับนักศึกษาล่วงหน้า โดยส่งไปพร้อมกับข่าว
มสธ. หรือรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band
ช่อง FM Sukhothai และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th g STOU Online g
FM Sukhothai
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การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือ
ชุดว ชิ าเฉพาะบางชดุ ว ชิ า ชุดว ชิ าละ 4 รายการ ความยาวประมาณรายการละ 25 - 30 นาที มุง่ ข ยายเนือ้ หาทเี่ ข้าใจยากด้วย
การแสดงเสียงและภาพเคลื่อนไหวท่ีสมจริงในสถานการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรในแง่มุมต่างๆ โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาล่วงหน้าไปพร้อมกับ
ข่าวมสธ. นักศึกษาสามารถตดิ ตามชมรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ได้ท างสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
(STOU Channel) ผ่านดาวเทียมไทยคม  5 ระบบ  C-Band ช่อง  STOU  Channel และระบบ KU Band ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV 8 และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่  http://www.stou.ac.th g
STOU Online g STOU Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ช่อง ETV และสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

การศึกษาจากรายการย้อนหลัง (ON DEMAND) ทางเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตข อง
มหาวิทยาลัย

เพื่อเพิ่มอ ีกช ่องทางในการเรียนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยได้จ ัดท ำ�ฐ านข้อมูลรายการ
วิทยุก ระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อเสริมอื่นๆ เป็นรายการ On Demand ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย ทำ�ให้น กั ศึกษาสามารถเลือกรบั ฟ งั - รับช มรายการยอ้ นหลังได้ต ามตอ้ งการโดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th
g STOU Online g Media-on-Demand/m-Learning

การศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

มหาวิทยาลัยได้ผ ลิตส อื่ อ เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพือ่ เป็นส อื่ เสริมช ว่ ยในดา้ นการเรียนการสอนให้แ ก่น กั ศึกษา
โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  รูปแบบออนไลน์ (Online) และ  รูปแบบออฟไลน์ (Offline)
1. รูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จะเข้ามา
ใช้บริการได้ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ และ/หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th g STOU Online g e-Learning g Log in ชุดวิชาที่ ให้บริการ หากไม่มีชุด
e-Learning ตรงกับที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน แสดงว่าในภาคการศึกษานั้นไม่มีการเปิดสอนชุด e-Learning
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำ�ชุด e-Learning สำ�หรับให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าไปศึกษา ที่ http://www.stou.ac.th g STOU Online g e-Learning gชุดบริการสังคม
ชุดว ชิ าในหลักสูตรศลิ ปศาสตรบณ
ั ฑิต แขนงวชิ าภาษาองั กฤษ ทีร่ หัสช ดุ ว ชิ าขนึ้ ต น้ ด ว้ ย รหัส 14XXX เป็นช ดุ ว ชิ าที่
มีก ารเรียนการสอนและเก็บค ะแนนออนไลน์ในระบบ http://d4lp.stou.ac.th นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนจะตอ้ งเข้าร ะบบ
และตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/ ภายในเวลาที่
กำ�หนด หากพ้นกำ�หนดแล้วระบบจะปิดรับการส่งง านโดยอัตโนมัติ ทำ�ให้นักศึกษาไม่สามารถส่งง านและไม่มีคะแนนเก็บ
ยกเว้น 1) ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 2) ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 3) ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ และ 4) ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล มีการเรียนการสอนในระบบ Moodle (http://moodle.stou.ac.th)
2. รูปแบบออฟไลน์ (Offline) โดยศึกษาจากซีดี/ดีวีดีประจำ�ชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้บริการโดย
ไม่เสียค ่าใช้จ่ายได้ที่สำ�นักบรรณสารสนเทศ มสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย
อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา
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นอกจากนยี้ งั ได้จ ดั ท �ำ เพือ่ จ �ำ หน่ายให้แ ก่น กั ศึกษาส�ำ หรับน �ำ ไปศกึ ษาดว้ ยตวั เองทบี่ า้ น รายละเอียดตา่ งๆ เกีย่ วกบั 
สื่อค อมพิวเตอร์ท ี่เป็น Online และ Offline มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในข่าว มสธ. และเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2504 7417 - 8, 0 2504 7876 - 8 หรือ e-mail address: e-Learning@stou.ac.th โดยแจ้งข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล เลขประจำ�ตัวน ักศึกษา สาขาวิชาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้ชัดเจน

การศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning)

มหาวิทยาลัยได้จดั ทำ�สือ่   m-Learning  ซึง่ เป็นสือ่ การเรียนรูท้ างอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือ (Smart phone)
เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้กับนักศึกษาอีก 1 ช่องทาง โดยการนำ�รายการย้อนหลัง (Media on Demand)
มาปรับรูปแบบให้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g STOU Online g m-Learning

การบริการด้านการสอนเสริม

การสอนเสริมเป็นบ ริการทางวิชาการทมี่ หาวิทยาลัยจ ัดให้แ ก่น ักศึกษาในบางชุดว ิชาทมี่ เีนื้อหายากและมีจำ�นวน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาท่ีนักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างความกระจ่าง
ด้วยการตอบปญ
ั หาขอ้ ส งสัยข องนกั ศึกษาเกีย่ วกบั เอกสารการสอนทศี่ กึ ษา การบริการสอนเสริมด งั ก ล่าวนกั ศึกษาเข้าร ว่ ม
กิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค ่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การจัดสอนเสริมจ ะจัดให้มขี ึ้นในวันเสาร์แ ละอาทิตย์ ณ ศูนย์บ ริการการศึกษาบางแห่งที่มีจำ�นวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ท มี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด (โปรดตรวจสอบรายชือ่ ชุดวิชาและศูนย์บริการการศึกษาทีจ่ ดั สอนเสริม
ได้จ ากตารางสอนเสริมประจำ�ภาคการศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการสอนเสริม การสอนเสริมมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ 4 ประการ คือ
 		1) สรุปเนื้อหาสาระของหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจจากการอ่าน
เอกสารการสอนการทำ�กิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ หรือแผนการศึกษาและคู่มือการศึกษา ตลอดจนรายการวิทยุกระจาย
เสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
		2) เปิดโอกาสให้น กั ศึกษาซกั ถ ามขอ้ ส งสัยในเนือ้ หาสาระทศี่ กึ ษาในชดุ ว ชิ าทเี่ ปิดให้ม กี ารสอนเสริมแ ละได้ร บั 
ฟังค ำ�ตอบ คำ�เฉลยปัญหาที่นักศึกษาสงสัยข ้องใจ
 		3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จำ�ลอง กลุ่มสัมพันธ์ การวิพากษ์
วิจารณ์แสดงความคิดเห็น เป็นต้น
		4) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ผู้สอน เพื่อนนักศึกษา และสร้างเครือข่ายเพื่อการติดต่อ
สือ่ สารในการเรียน การให้ค �ำ ป รึกษาเกีย่ วกบั ก ารศกึ ษาเล่าเรียนโดยทวั่ ไป และการให้ค �ำ แ นะนำ�ในการแก้ไขปญ
ั หาส่วนตวั 
บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
2. ตารางสอนเสริม สำ�หรับรายชื่อชุดวิชาพร้อมวัน/เวลา และสถานที่ที่จะทำ�การสอนเสริม ขอให้นักศึกษา
ติดตามได้จ ากตารางสอนเสริมป ระจำ�ภ าคการศกึ ษานนั้ ๆ ซึง่ จ ะจัดส่งให้พร้อมกบั “ขา่ ว มสธ.” ฉบับป ระจำ�เดือนกรกฎาคม
(สำ�หรับภาคการศึกษาที่ 1) และฉบับประจำ�เดือนเมษายน (สำ�หรับภาคการศึกษาที่ 2) หรือติดตามได้จาก
http://www.stou.ac.th g หน่วยงาน g สำ�นักบริการการศึกษา g ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค
g ตารางสอนเสริม
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3. วิธีการสอนเสริม การสอนเสริมจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วย หรือชุดวิชาในบางประเด็น
ที่ยากสลับซับซ้อน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจหลังจากที่ ได้ศึกษาจากเอกสารการสอน ทำ�กิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ
หรือแผนการศึกษา และคู่มือการศึกษา โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยจะทำ�หน้าที่เป็น
อาจารย์สอนเสริม
4. สถานทสี่ อนเสริม มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศนู ย์บริการการศึกษาจังหวัดและศูนย์บริการการศึกษาภาค
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสถานที่สอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษา  (โปรดตรวจสอบสถานที่สอนเสริมได้จากตาราง
สอนเสริมทีจ่ ดั ส่งให้พร้อมข่าว มสธ. หรืออ่านรายละเอียดจาก http://www.stou.ac.th g หน่วยงาน g สำ�นักบริการ
การศึกษา g ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค g ตารางสอนเสริม)
5. เอกสารโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริม เป็นเอกสารสรุปเนื้อหาสาระของแต่ละชุดวิชาและรวบรวม
ประเด็นสำ�คัญเพื่อประกอบการสอนเสริม ทั้งนี้นักศึกษาสามารถ download เอกสารโสตทัศน์ทุกชุดวิชาที่มีการ
จัดสอนเสริมได้จาก http://www.stou.ac.th g สำ�นักบริการการศึกษา g ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�
ภูมิภาค g เอกสารโสตทัศน์ และขอให้นักศึกษานำ�เอกสารโสตทัศน์ติดตัวไปพร้อมกับการเข้ารับสอนเสริมทุกครั้ง
6. การสอนเสริมผ่านดาวเทียม (ช่อง STOU Channel) เป็นบริการการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา
ในบางชุดวิชาโดยการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องรายการ STOU Channel ให้กับนักศึกษาที่อยู่บ้านพักอาศัย
หรือถ่ายทอดสดไปยังศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาติดตามรับชมการสอนเสริมได้ทุกวันตั้งแต่
เวลา 10.00-12.00, 14.00 - 16.00น. และติดตามการออกซํ้าในเวลา 04.00-06.00 น. และ 22.00-24.00 น.
7. ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ นักศึกษาจะได้รับความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากอาจารย์
สอนเสริ ม แ ละแ ลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกั น รวมทั้ ง ยั ง ส ามารถส อบถามปั ญ หาในด้ า นอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรงจากอาจารย์สอนเสริม เช่น ปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียนการศึกษา
เอกสารการสอนให้ประสบผลสำ�เร็จ เป็นต้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอนเสริมในรูปแบบอื่นๆ อีก ได้แก่ การสอนเสริมโดยการนัดหมาย
การสอนเสริมในเรือนจำ�/ทัณฑสถาน การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) และการสอนเสริมแบบเข้ม
เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลาและชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม สำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งให้ทราบในแต่ละ
ภาคการศึกษาผ่าน “ข่าว มสธ.” หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
อนึ่งในกรณีนักศึกษาพลาดการรับฟังการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) ในวันเวลาที่กำ�หนด
นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g STOU
Online g e-Tutorial นอกจากนัน้ ยังสามารถรับฟังการสอนเสริมได้ทสี่ ถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV 8 วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 04.00 - 07.30 น. และเวลา 18.00 - 24.00 น. และในวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ช่วงเวลา 08.30-24.00 น. โดยตารางออกอากาศจะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับแจ้งให้นักศึกษาทราบจัดส่งไปพร้อมกับ
“ข่าว มสธ.”
นักศึกษาที่สนใจ DVD สอนเสริม สามารถสั่งซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ download ได้จาก
Media on Demand หรือ ขอสำ�เนาได้ที่ สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมภาคปฏิบัตเิสริมประสบการณ์

ในบางชุดวิชานักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์โดยใช้เวลาศึกษาประมาณสัปดาห์ละ
2 ชั่วโมงต่อ 1 ชุดวิชา มหาวิทยาลัยจะจัดแหล่งฝึกงานหรือฝึกภาคปฏิบัตโิดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
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1. การปฏิบัตกิ ารในห้องทดลอง ในบางชุดวิชานักศึกษาจะได้ร ับมอบหมายให้เข้าห้องปฏิบัตกิ ารของสถาบัน
การศกึ ษาหรือห น่วยงาน เช่น วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยจ ะแต่งต งั้ บุคลากรในหน่วยงานนน้ั เป็น
ผู้นิเทศก์และประเมินผลการปฏิบัตกิ ารของนักศึกษาตามความเหมาะสม
2. การฝกึ งาน ในบางชดุ วิชามลี กั ษณะเนือ้ หาทนี่ กั ศึกษาจะตอ้ งฝกึ งานและดงู านในสถาบันว ชิ าการและวชิ าชีพ
ต่างๆ โดยนักศึกษาต้องทำ�รายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อป ระกอบการประเมินผลทุกครั้ง
3. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าประชุมและสัมมนาทางวิชาการตามเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
4. การเข้าร่วมในสถานการณ์จ ำ�ลอง ในบางชุดวิชา ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมในสถานการณ์จำ�ลองเพื่อฝ ึกทักษะความชำ�นาญในการแก้ปัญหาและการดำ�เนินงานด้วย

การฝึกปฏิบัติเสริมท ักษะ

ในบางสาขาวิชาจะจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นๆ ดังนี้
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 จัดให้มีการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะชุดวิชาการผลิต 14 ชุดวิชา ได้แก่
		1.1			ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง	 1.8 ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
		1.2			ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา	 1.9 ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น			
		1.3			ชุดวิชาการเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
1.10 ชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา		
		1.4			ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
1.11 ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
		1.5			ชุดวิชาการพูดและการแสดงสำ�หรับ
1.12 ชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
							วิทยุกระจายเสียง
1.13 ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
		1.6			ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1.14 ชุดวิชาการวางแผน การออกแบบและ		
							ขั้นสูง			 การผลิตสื่อชุมชน
		1.7			ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น		
		นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอย่างน้อย 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาท่ีกล่าวข้างต้นและต้อง
เข้าร บั ก ารฝกึ ภ าคปฏิบตั เิ พือ่ เสริมส ร้างทกั ษะและประสบการณ์ในวชิ าชพี นัน้ ๆ สำ�หรับร ายละเอียดการจดั ฝ กึ ป ฏิบตั ิ สำ�นัก
บริการการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลต่อไป
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำ�นวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งกำ�หนด
วันเวลา และสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป
3. สาขาวชิ าวทิ ยาการจดั การ รหัส 30 จัดให้ม กี ารฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะในหลักสูตรระดับป ริญญาตรีห ลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำ�นวน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการจัดการธุรกิจ
นำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
และเครื่องดื่มนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่าน
สื่อค อมพิวเตอร์ ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ให้น ักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา
ต่อไป
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4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
การฝึกด้วยตนเอง ฝึกตามมอบหมาย และฝึกเสริมทักษะ ดังนี้
  		4.1		หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ 2 ชุดวิชา ได้แก่
     			4.1.1 ชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
    	 		4.1.2 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
		4.2		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ 2 ชุดวิชา
ได้แก่
     			4.2.1 ชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
   					4.2.2 ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
		4.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ 11 ชุดวิชา ได้แก่
     			4.3.1 ชุดวิชาร่างกายมนุษย์             	 4.3.7 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
      		4.3.2 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 1          	 4.3.8 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1
     			4.3.3 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2         	 4.3.9 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 2
      		4.3.4 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติ
4.3.10 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์
									 เวชกรรมแผนไทย		 และเภสัชกรรมแผนไทย
						4.3.5 	ชุดวิชานวดแผนไทย 1             	 4.3.11 	ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย
						4.3.6 	ชุดวิชานวดแผนไทย 2            		
5. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ จำ�นวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งกำ�หนด วัน เวลาและสถานที่
ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป
6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช และวิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จำ�นวน 4 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ ชุดวิชา
การฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการการผลิตพืช ชุดวิชาการฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อมป่าไม้
โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งกำ�หนดวัน เวลา
และสถานที่ให้นกั ศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป สำ�หรับชุดวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อมป่าไม้เป็นชุดวิชาฝึกปฏิบตั ิ
สำ�นักบริการการศึกษาจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำ�และส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จำ�นวน 17 ชุดวิชา
ได้แก่
		7.1			ชุดวิชาระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
7.6 	 ชุดวิชาหลักการและการบริหารเครือข่าย
		7.2 		ชุดวิชาระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
7.7 	 ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		
							พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.8 ชุดวิชาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ		
		7.3			ชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล		 การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
		7.4 		ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 	
7.9 ชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์		
		7.5 		ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 		 และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
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7.10		ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์
7.15 ชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
7.11		ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ 7.16 ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และ
7.12		ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์			 บรรจุภัณฑ์
							พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
7.17 ชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
7.13		ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์
7.14		ชุดวิชาการวิจัยและการสัมมนาทาง
							เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
สำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล

2. วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาเป็นผู้กำ�หนดความสำ�เร็จในการเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น
ระยะเวลาที่จะเรียนจนสำ�เร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วันและเวลาที่ ใช้ในการเรียน
ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ละครั้ง และสถานทที่ ี่ใช้ในการอ่าน เป็นต้น อย่างไรก็ตามขอให้น ักศึกษาปฏิบัตติ ามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนอย่างมีความสุขแ ละประสบความสำ�เร็จ เป็นบัณฑิตท ี่มีคุณภาพ
1.		มีเป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจน รู้ความต้องการของตนเองว่าเรียน มสธ. เพื่ออ ะไรหรือเรียนทำ�ไมหากมี
เป้าหมายในการเรียนชัดเจนจะเป็นแรงจูงใจที่จะดำ�เนินการและลงมือกระทำ�เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้
2.		มีการวางแผนการเรียน 3 ระยะ ได้แก่
		-		ระยะสั้น หมายถึง การวางแผนการอ่านในแต่ละวัน/สัปดาห์
		-		ระยะกลาง หมายถึง การวางแผนการอ่านทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้จบก่อนสอบ
		-		ระยะยาว หมายถึง การวางแผนการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
3. 	มกี ารจดั การการเรียนตามแผนทีว่ างไว้ ในการวางแผนการเรียนนกั ศึกษาจะเป็นผ กู้ �ำ หนดวนั แ ละเวลาในการ
อ่านเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชา อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง หรือ12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอ่านเอกสารการสอนให้จ บ
สามารถตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนได้ครบทงั้ 15 หน่วยกอ่ นสอบ ในขณะเดียวกันค วรศกึ ษาเพิม่ เติมจ ากสอื่ เสรมิ อืน่ ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ต ามความพร้อมและความสะดวก ควรมีการทบทวนความรู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ
4. 	มีการติดตามประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ นักศึกษาควรตรวจสอบ และประเมินผลการอ่าน
เอกสารการสอนแต่ละหน่วย/ตอน ว่าม คี วามรู้ ความเข้าใจเนือ้ หาตามวตั ถุประสงค์ในแต่ละหน่วย/ตอนตามทกี่ �ำ หนดหรือไม่
5. 	มกี ารพฒ
ั นาการเรียนอย่างตอ่ เนือ่ ง หากผลการเรียนของนกั ศึกษายงั ไม่เป็นท พี่ อใจ ค วรปรับเปลีย่ นวิธกี ารเรียน
เพื่อให้เหมาะสมและดีที่สุดสำ�หรับตนเอง
6. 	มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำ�เป็นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน เช่น ทักษะการอ่าน เทคนิค
การจดบันทึกการพัฒนาความจำ� เทคนิคการตอบข้อสอบปรนัยและอัตนัย เป็นต้น

3. ระบบการบริการการศึกษา
ด้วยนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชซงึ่ ม กี ระจายอยู่ในทกุ จ งั หวัดท วั่ ป ระเทศมหาวิทยาลัยจ งึ จ �ำ เป็น
ต้องจัดบริการการศึกษาที่เอื้ออำ�นวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถ ึงและรวดเร็ว โดยใช้วิธกี ารต่างๆ ที่นักศึกษา
สามารถขอรับบ ริการได้ต ามความพร้อมและความสะดวกโดยการจัดบริการแก่นักศึกษา ดังนี้
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การบริการด้านวัสดุก ารศึกษา

วัสดุก ารศึกษาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้น ักศึกษา ได้แก่
ก.		ชุดการสอน ประกอบด้วยเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัตอิ ย่างละ 2 - 3 เล่ม ต่อ 1 ชุดวิชา
ข.		เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าว มสธ. ซึ่งจะแจ้งข่าวสารที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ เช่น ตาราง
การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของชุดวิชาต่างๆ กำ�หนดการสอนเสริม กำ�หนดการสอบ
ระเบียบและประกาศต่างๆ เป็นต้น

เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

การบริการด้านวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยได้จ ัดบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป
ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาชุดวิชาละ 15 รายการ ความยาว
รายการละประมาณ 20 นาที เนื้อหาสาระของรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นการเสริมความรู้ในเอกสารการสอน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การผลิตร ายการมีหลายรูปแบบ อาทิ การสัมภาษณ์ ละคร การอภิปราย
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากรายการวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด นักศึกษาจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้า
โดยศกึ ษาจากเอกสารการสอนและท�ำ แ บบฝกึ ป ฏิบตั ใิ นชดุ ว ชิ านนั้ ๆ เสียก อ่ น และเมือ่ ร บั ฟ งั ร ายการวทิ ยุแ ต่ละรายการแล้ว
ควรบันทึกสาระสำ�คัญลงในแบบฝึกปฏิบัติหรือสมุดบันทึกของตนเองเพื่อช ่วยการเรียนการสอนของนักศึกษา
ตารางออกอากาศรายการวทิ ยุก ระจายเสียงทเี่ ปิดส อนในแต่ละภาคการศกึ ษา จะจดั พ มิ พ์เป็นแ ผ่นพ บั แ ละจดั ส ง่ ให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือนักศึกษาสามารถดูได้ท างอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.stou.ac.th
g ตารางออกอากาศ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ดังนี้
			1.		สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  						ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM Sukhothai
  						และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th เลือก STOU Online  
  						ที่ FM Sukhothai ออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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			2.		สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย กรมประชาสัมพันธ์
						คลื่น 1,467 KHz ระบบ A.M.
  						วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 09.00 น., 15.00 - 17.00 น., 21.30 - 23.00 น.
  						วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 14.00 - 17.00 น., 21.30 - 23.00 น.
						ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯ ไปยังสถานีย่อย 11 สถานี ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานี/จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ลำ�ปาง
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
นครสวรรค์
กระบี่
จันทบุรี
ระนอง
แม่ฮ่องสอน

กำ�ลังส่ง/KW
100
100
100
20
50
50
50
50
20
2.5
2.5

ระบบ
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
F.M.
F.M.

ความถี่
1,467 KHz
  549 KHz
  621 KHz
  711 KHz
1,242 KHz
  558 KHz
  936 KHz
  963 KHz
  927 KHz
105.75 MHz
  102 MHz

ข. วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยผลิตรายการการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป
ชุดวชิ าแกนหรือช ดุ วชิ าเฉพาะบางชดุ วชิ าแพร่ภ าพออกอากาศ ชุดวชิ าละ 4 รายการ ความยาวประมาณรายการละ  25 - 30 นาที
โดยอาจเสนอเป็นชุดรายการด้วยการรวมกลุ่มชุดวิชา หรือเสนอเป็นรายชุดวิชาด้วยการนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆ
ทีน่ า่ ส นใจ อาทิ สถานการณ์จ �ำ ลอง ละคร การอภิปราย การสมั ภาษณ์ สนทนา นักศึกษาควรเตรียมตวั ล ว่ งหน้าเช่นเดียวกบั
การฟังร ายการวิทยุก ระจายเสียง
ตารางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น จะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับส่งไป
พร้อมกับ “ข่าว มสธ.” ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือ นักศึกษาสามารถดูได้ท างอินเทอร์เน็ต
ที่ http://www.stou.ac.th g ตารางออกอากาศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแ พร่ภ าพออกอากาศ รายการวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา ดังนี้ 	
ออกอากาศทาง
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
  		วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 17.25 น.
  		วันเสาร์ 			
เวลา 05.30 - 05.55 น.
  		วันอาทิตย์			
เวลา 09.55 – 09.58 น.
2.		สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และ true visions ช่อง 180
เวลา 06.30 - 07.00 น., 16.00-16.30 น., 18.30 - 19.00 น., 21.30 - 22.00 น.
		วันจันทร์ 			
		วันอังคาร 			
เวลา 16.00 - 16.30 น., 18.30 - 19.00 น., 21.30 - 22.00 น.
		วันพุธ - วันอาทิตย์ 	 เวลา 18.30 - 19.00 น., 21.30 - 22.00 น.
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3.		สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ true visions ช่อง 193
		วันจันทร์-วันศุกร์ 	 เวลา 04.00 - 06.00 น., 18.00 - 24.00 น.
		วันเสาร์-วันอาทิตย์ 	 เวลา 08.30 - 12.00 น., 13.00 - 16.30 น., 18.00 - 24.00 น.
4.		สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (STOU Channel)
		ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C -Band ช่อง STOU Channel
  		และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th
  		เลือก STOU Online ที่ TV Online ออกอากาศทุกวัน 24 ชั่วโมง
ค. รายการวิทยุและโทรทัศน์ ON DEMAND ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถรับชมรายการวิทยุกระจายเสียง
และรายการวิทยุโทรทัศน์ในช่วงเวลาออกอากาศได้ สามารถเลือกรับฟังแ ละรับชมรายการย้อนหลังได้ท างอินเทอร์เน็ตที่
http://www.stou.ac.th g STOU Online gMedia on Demand/m-Learning
ง. รายการเพื่อก ารศึกษาและรายการเพื่อบริการสังคมทาง STOU Online อีกช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจ คือ การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และการรับฟังร ายการวิทยุก ระจายเสียง
ออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th gSTOU Online gSTOU Channel
หรือ FM Sukhothai

ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่กระจายอยูท่ ั่วประเทศ อย่างน้อย 5 ประเภท ดังนี้
1. ศูนย์บริการการศึกษาภาค เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ
จากสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาขึ้น ณ สถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดบริการการสอนเสริม สรรหาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อท ำ�หน้าที่สอนเสริมเฉพาะในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
จัดสนามสอบ ให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้บริการข่าวสารต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
2. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ
จ ากสถานศกึ ษาระดับม ธั ยมศึกษา สังกัดส �ำ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ นื้ ฐ าน ก ระทรวงศกึ ษาธิการ (ตามนโยบาย
ความร่วมมือเมื่อปี พ.ศ. 2521) ในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจำ�จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดสถานที่ที่ใช้ในการดำ�เนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษา
การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและหน่วยประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยได้โดยตรงอีกด้วย
3. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เป็นศูนย์บริการการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสาขาวิชาเป็นครั้งคราวตามความจำ�เป็นที่ต้องมีการศึกษาเฉพาะทาง เช่น สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สำ�นักงานเกษตรประจำ�ภาค และสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ที่กระจาย
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อยูท่ วั่ ป ระเทศ ทัง้ นี้ ศูนย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ ม บี ทบาทและหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบในการให้การศกึ ษา ให้ค �ำ ป รึกษา
แนะนำ�ทางวิชาการ เสริมความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ฝึกงานฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม
เฉพาะวิชา ทั้งยังเป็นแหล่งกลางในการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพ ิจารณา
แต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนเสริม
4. ศูนย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ    มุม มสธ.  เป็นศ นู ย์บ ริการหอ้ งสมุดแ ละสอื่ ก ารศกึ ษาที่ได้ร บั ค วามรว่ มมอื
จากหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ได้แก่ สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธ รรมาธิ ร าชจั ด ตั้ ง มุ ม มสธ. ขึ้ น ใ นห้ อ งส มุ ด ป ระชาชน
อำ�เภอเมืองทุกจังหวัด และสำ�นักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครให้จ ัดตั้ง  มุม มสธ. ในห้องสมุด
ประชาชนของกรุงเทพมหานครบางแห่ง รวมทั้งร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์จัดตั้ง มุม มสธ. ในห้องสมุดเรือนจำ�/
ทัณฑสถานบางแห่ง โดยศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการสื่อการศึกษา
ต่างๆ ได้แก่ เอกสารการสอนพร้อมแบบฝกึ ป ฏิบตั ทิ มี่ หาวิทยาลัยผ ลิต หนังสืออ า่ นประกอบชดุ ว ชิ า หนังสืออ า้ งอิง หนังสือ
สารคดีและความรู้ต่างๆ และสื่อซ ีดีเสียงชุดวิชา
5. ศูนย์ว ทิ ยพฒ
ั นา มสธ. เป็นห น่วยงานในสงั กัดข องมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชซึง่ จัดตัง้ อยู่ในส่วนภูมภิ าค
รวม 10 แห่งท วั่ ป ระเทศ เพือ่ ให้บ ริการสอื่ ก ารศกึ ษาและบริการขา่ วสารขอ้ มูลต า่ งๆ ของมหาวิทยาลัยแ ก่น กั ศึกษา นักเรียน
และผู้สนใจใฝ่ร ู้โดยทั่วไป ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก
จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา

การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ได้จ ดั บ ริการแนะแนวการศกึ ษาและอาชีพให้แ ก่น กั ศึกษาตงั้ แต่ส มัครเข้าศ กึ ษา
จนสำ�เร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้น ักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาวิธีการศึกษาให้เหมาะสมกับตนเอง จนสำ�เร็จการศึกษา ผ่าน
กระบวนการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กระดานสนทนา "คุยกับนักแนะแนว" และให้คำ�ปรึกษาโดยตรงแก่นักศึกษาที่มาพบด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัย
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมีการให้บริการ ดังนี้
1. การแนะแนวการศึกษาก่อนศึกษา โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจศึกษาต่อใน มสธ.แนวทาง
การเลือกสาขาวิชาเรียน และแนวทางประกอบอาชีพหลังสำ�เร็จการศึกษาด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อบุคคล
และบริการแนะแนวการศึกษาต่อใน มสธ. แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ระดับ ปวส.ณ โรงเรียนและวิทยาลัย
ต่างๆ จัดบริการแนะแนว และนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัท
และสถานประกอบการต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัย
2. การแนะแนวการศึกษาระหว่างศึกษา โดยการให้ความรู้และการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล
เทคนิคในการเรียนด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะการเรียนที่จำ�เป็นต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลโดย
จัดบริการแนะแนวการศึกษา ดังนี้
		(1)		การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้น ักศึกษาได้ร ับความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่จำ�เป็นเกี่ยวกับการศึกษา
ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล เช่น การวางแผนการศึกษา วิธีการศึกษาด้วยตนเอง การวัดและประเมินผล
การศึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลและแนวทางการเรียนให้ประสบความสำ�เร็จจาก
บัณฑิตรุ่นพี่ เป็นต้น
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		(2)		การให้คำ�ปรึกษาและติดตามการเรียน เน้นการให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายกรณี การติดตาม
ผลการเรียน และให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
		(3) 	การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต โดยการจัดโครงการแนะแนวต่างๆ ได้แก่ โครงการแนะแนวนัดหมาย
สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ขึ้นไป โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและการเรียนสำ�หรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อก ารพัฒนาบัณฑิต		
		(4) 	ท นุ ก ารศกึ ษา ได้แก่ ทุนก ยู้ มื เพือ่ ก ารศกึ ษา (ทุน กยศ.) ทุนม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช (ทุน มสธ.)
และทุนของหน่วยงานอื่นๆ (ดูรายละเอียดที่หน้า 38)
		(5)		สารสนเทศและสื่อเพื่อการแนะแนวต่างๆ โดยให้บริการสารสนเทศในด้านการเรียนด้านอาชีพ
ด้านส่วนตัวและสังคมผ่านสื่อ ทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการทาง Webcasting รายการวิทยุโทรทัศน์
สื่อสิง่ พิมพ์ต ่างๆ และ http://www.stou.ac.th
3. การแนะแนวอาชีพ โดยการให้คำ�ปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพโดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th gบริการการศึกษา
gแนะแนวการศึกษา gแนะแนวอาชีพ
		การจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดทั้งในลักษณะการให้บริการแนะแนวเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม และการแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อ
4. การแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อ โดยการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาผ่านสื่อต ่างๆ ได้แก่
		1) รายการวทิ ยุก ระจายเสียงออกอากาศทางสถานีวทิ ยุก ระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพือ่ ก ารศกึ ษา
คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มทุกวัย ในวันจันทร์ เวลา 15.20 - 16.00 น.
		2) รายการวทิ ยุโทรทัศน์เพือ่ แ นะแนว ออกอากาศ ทางสถานีว ทิ ยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(STOU Channel) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 06.00 น., 12.00 น. และ 18.00 น.
		3) ข่าว มสธ. คอลัมน์ “แนะแนว”
		4) สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ เอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		
		5) สื่อด ีวีดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชา
		6) สือ่ ค อมพิวเตอร์ เครือข า่ ยอนิ เทอร์เน็ต  http://www.stou.ac.th g“บริการการศกึ ษา - แนะแนวการศกึ ษา”
กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
		7) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail address: co.csoffice@stou.ac.th

การบริการห้องสมุด

สำ�นักบรรณสารสนเทศ เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหาสือ่ การศึกษาทุกประเภท
และจัดบริการห้องสมุด เพื่อรองรับภารกิจการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการนำ�ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำ�เนินภารกิจของห้องสมุด รวมทั้งร่วมมือกับห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกอื่น
จัดบริการห้องสมุดร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำ�คัญให้นักศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่
นักศึกษาสามารถรู้จักและเข้าถึงสื่อการศึกษา รวมทั้งบริการห้องสมุด ได้ที่ http://library.stou.ac.th และติดตามข่าว
กิจกรรมห้องสมุดและสาระความรู้เพิ่มเติมที่ Facebook เพจ STOU e-Library
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ระบบบริการห้องสมุด

สำ�นักบรรณสารสนเทศ  จัดบริการห้องสมุดเป็นระบบเครือข่ายใน  3  ระดับ คือในระดับส่วนกลาง ระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ดังนี้
1. ระดับส่วนกลาง  ณ อาคารบรรณสาร ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย http://library.stou.ac.th/
2. 	ระดับภาค  จัดตัง้ ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จำ�นวน  10  แห่ง ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศ มีขอบเขตในการบริการ
ครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง 5 – 11 จังหวัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่
		2.1		ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ให้บริการครอบคลุม 5 จังหวัด คือ จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว และชลบุรี
e-mail: cb.adoffice@stou.ac.th
		2.2 	ศนู ย์วทิ ยพัฒนา มสธ. นครนายก ให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี และกรุงเทพมหานคร e-mail: nk.adoffice@stou.ac.th
		2.3 	ศนู ย์วทิ ยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และภูเก็ต e-mail: nr.adoffice@stou.ac.th
		2.4 	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  ให้บริการครอบคลุม  8  จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร e-mail: nw.adoffice@stou.ac.th
		2.5 	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี  ให้บริการครอบคลุม  8 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี
สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และนครปฐม  e-mail: pb.adoffice@stou.ac.th
		2.6 	ศนู ย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ยะลา ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ตรัง พัทลุง
และสตูล  e-mail; yl.adoffice@stou.ac.th
		2.7 	ศนู ย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ลำ�ปาง  ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงใหม่ แพร่
พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน  e-mail: lp.adoffice@stou.ac.th
		2.8 	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย ให้บริการครอบคลุม 5 จังหวัด คือ สุโขทัย พิษณุโลก กำ�แพงเพชร ตาก
และอุตรดิตถ์ e-mail: sk.adoffice@stou.ac.th
		2.9 	ศนู ย์วทิ ยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  ให้บริการครอบคลุม  11  จังหวัด คือ อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู  หนองคาย
ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และนครราชสีมา e-mail: ud.adoffice@stou.ac.th
		2.10 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ
ศรีษะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม e-mail: ub.adoffice@stou.ac.th
3. ระดับจังหวัด
   	3.1 	จดั ตัง้ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จำ�นวน  80  แห่ง  โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่
						1) สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดตัง้ มุม มสธ. ในห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำ�นวน 75 แห่ง
						2) 	สำ�นักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว จัดตัง้ มุม มสธ.ในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ ห้องสมุดประชาชนบางเขน และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม
						3) 	เทศบาลนครภูเก็ต 1 แห่ง
						4) 	หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
		3.2 	ศนู ย์วทิ ยบริการบัณฑิตศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ หอสมุดมังคลาภิเษก วังไกลกังวล และหอสมุดติณสูลานนท์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
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การให้บริการการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการ

มหาวิทยาลัยต ระหนักถ ึงโอกาสทางการศึกษาทผี่ พู้ ิการควรจะได้ร ับ ศูนย์บ ริการนักศึกษาพิการจึงเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการที่มีความต้องการจำ�เป็นทางการศึกษา สามารถเข้าถึง
ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยพยายามขจัดอุปสรรคซึ่งจำ�กัดโอกาส
ข องนกั ศึกษาพกิ าร และจัดหาบริการการศกึ ษาสนับสนุนเพือ่ ช ว่ ยให้น กั ศึกษาพกิ าร สามารถบรรลุเป้าห มายทางการศกึ ษาได้
โดยจัดบริการตามความต้องการจำ�เป็นของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และมีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินการดังนี้
1.		เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย
2.		เพือ่ เป็นศ นู ย์กลางในการให้บ ริการชว่ ยเหลือน กั ศึกษาพกิ าร ตามความตอ้ งการจ�ำ เป็นข องแต่ละบคุ คลให้ศ กึ ษา
ในระบบการศึกษาทางไกลได้ป ระสบผลสำ�เร็จ
3.		เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในด้านข้อมูล
และสิ่งอ ำ�นวยความสะดวกสำ�หรับนักศึกษาพิการ
4.		เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำ�งานด้านผู้พิการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.		เพือ่ ท �ำ การศกึ ษาวจิ ยั องค์ค วามรเู้ กีย่ วกบั ค นพกิ าร เพือ่ น �ำ ผ ลมาใช้ในการให้บ ริการชว่ ยเหลือก ารเรียนในระบบ
การศึกษาทางไกลของนักศึกษาพิการและผู้ดูแลคนพิการ
6.		เพื่อส ่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ผู้พิการ

บริการที่จัดให้กับนักศึกษาพิการ

บริการตา่ งๆ ทีศ่ นู ย์บ ริการนกั ศึกษาพกิ ารจะสามารถจดั ให้ได้น นั้ ขึน้ อ ยูก่ บั น โยบายของมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการ งบประมาณ ความพร้อมของหน่วยงาน โดยศนู ย์บ ริการนกั ศึกษาพกิ ารจะมหี น้าท หี่ ลักในการเป็นผ เู้ ชือ่ มประสานงาน
เครือข า่ ย หรือแ สวงหาความชว่ ยเหลือต ามความตอ้ งการจ�ำ เป็นข องนกั ศึกษา เพือ่ ส นับสนุนก ารเรียนรขู้ องนกั ศึกษาพกิ าร
และสามารถจัดบริการเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้ได้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.		บริการให้คำ�ปรึกษาทางการเรียน
2. 	การจัดนิเทศนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง ผู้ช่วยเหลือ และการจัดกลุ่มการช่วยเหลือตามความต้องการจำ�เป็น
เช่น การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักศึกษาออทิสติก เป็นต้น
3. 	บริการให้ยืมเอกสารเสียงเดซีสำ�หรับผู้พิการทางการมองเห็น
4. 	การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ
5. 	บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำ�หรับคนตาบอด สายตาเลือนราง
6. 	บริการข้อสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครในพื้นที่ภูมิลำ�เนาของนักศึกษาพิการ
7.		บริการข้อสนเทศเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ค วามช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ภูมิลำ�เนาของนักศึกษาพิการ
8. 	เงินอ ดุ หนุนก ารศกึ ษาส�ำ หรับน กั ศึกษาพกิ าร (ตามโครงการเงินอ ดุ หนุนก ารศกึ ษาส�ำ หรับน สิ ติ น กั ศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
9.		บริการเกีย่ วกบั ก ารจดั ส อบ ได้แก่ การขยายขอ้ สอบ ข้อสอบเสียง การจดั ห อ้ งสอบเฉพาะกลุม่ การจดั ห อ้ งสอบ
ในอาคารชั้นล่าง เป็นต้น
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เงินอุดหนุนท างการศึกษาสำ�หรับน ักศึกษาพิการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการอดุ มศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการได้จ ดั ท �ำ โครงการเงินอ ดุ หนุนท างการศกึ ษาส�ำ หรับ
นิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ให้ผู้พิการที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการสนับสนุน
ทางการเงิน โดยจดั สรรเป็นเงินอ ดุ หนุนค า่ ใช้จ า่ ยทางการศกึ ษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบ �ำ รุงการศึกษา และคา่ ธ รรมเนียม ตาม
รายการทปี่ รากฏในระเบียบ ข้อบ งั คับห รือป ระกาศของสถานบนั อ ดุ มศึกษา ทัง้ นี้ไม่เกินอ ตั ราและรายการทคี่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการกำ�หนดไว้
นักศึกษาพกิ ารทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทสี่ �ำ นักงานคณะกรรมการการอดุ มศึกษาก�ำ หนด และมบี ตั รประจำ�ต วั คนพกิ าร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ท างการศกึ ษาดงั ก ล่าว สามารถตดิ ต่อข อรับ แบบแสดงความจ�ำ นงขอรับเงินอ ดุ หนุนท างการศกึ ษาส�ำ หรับน สิ ติ น กั ศึกษา
พิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำ�นักบริการการศึกษา โทรศัพท์
0 2504 7821 - 3 โทรสาร 0 2503 3963  e-mail address: ds.esoffice@stou.ac.th หรือทางจดหมายที่

ศูนย์บ ริการนักศึกษาพิการ
สำ�นักบ ริการการศึกษา

ติด
แสตมป์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิร าช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสำ�หรับนักศึกษาพิการทางอินเทอร์เน็ต
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4. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยแ บ่งล กั ษณะเนือ้ หาชดุ ว ชิ าออกเป็น ชุดว ชิ าเชิงท ฤษฎีแ ละชดุ ว ชิ าเชิงป ฏิบตั ิ โดยให้ม กี ารประเมินผ ล
การศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ล งทะเบียนเรียนไว้แ ต่ละภาคการศึกษา และใช้ว ิธกี ารประเมินผลการศึกษา ดังนี้
1.		การให้ค ะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
2. 	การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
3. 	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดในช่วงก่อนสำ�เร็จการศึกษา
		การวัดแ ละประเมินผ ลการศึกษาในแต่ละชุดว ิชา สาขาวิชาจะเป็นผ กู้ ำ�หนดว่าช ุดว ิชาใดเป็นช ุดว ิชาเชิงท ฤษฎี
หรือเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชานั้นรับผิดชอบ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช
		ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้มีการวัดแ ละประเมินผลความรู้ของนักศึกษาในปลายภาคการศึกษา
		ก. ระบบการจัดส อบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค คือ ภาคต้นและภาคปลายในแต่ละ
ภ าคการศกึ ษามกี ารจดั ส อบ 2 ครัง้ คือ สอบไล่แ ละสอบซอ่ ม ซึง่ จ ดั ให้ส �ำ หรับน กั ศึกษาทสี่ อบไล่ในภาคการศกึ ษานนั้ ไม่ผ า่ น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดภาคการศึกษาพิเศษให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนอีกจำ�นวน 1 ชุดวิชา โดยจะจัดสอบ
ภาคการศึกษาพิเศษให้พร้อมกับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศกึ ษาพเิ ศษจะไม่มกี ารสอบซอ่ ม ทัง้ นีส้ �ำ นักท ะเบียนและวัดผลจะจดั ส ง่ ร ายละเอียดวิธปี ฏิบตั ติ นในการเข้าส อบ
และกำ�หนดการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นรายบุคคลก่อนวันสอบประมาณ 10-20 วัน หรือตรวจสอบทาง
อ นิ เทอร์เน็ตท   ี่ http://www.stou.ac.th  หรือต รวจสอบทางโทรศัพท์ (อัตโนมัต)ิ ที่ โทร. 0 2504 7799 หรือศ นู ย์ข อ้ มูลท ะเบียน
และบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 หรือศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 และส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
(SMS)
ข. สนามสอบ เพื่อเป็นการประหยัดและอำ�นวยความสะดวกแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปิดสนามสอบ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งสนามสอบเป็นอย่างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ�จังหวัดที่เป็นศูนย์บริการ
การศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ ในจังหวัดใดก็จะเข้าสอบตามสนามสอบในจังหวัด
ของตนหรือสนามสอบระดับอำ�เภอในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าการเดินทางไปสอบในจังหวัดไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันมี
24 อำ�เภอคือ สัตหีบ บัวใหญ่ สีคิ้ว นางรอง กันทรลักษณ์ เดชอุดม เมืองพล ชุมแพ กุมภวาปี สุวรรณภูมิ สว่างแดนดิน
เชียงดาว ปัว แม่สะเรียง แม่สอด อุ้มผาง บึงสามพัน หัวหิน ทุ่งสง เกาะสมุย หาดใหญ่ นาทวี เบตง และสุไหงโก-ลก
กรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราวไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ให้ยื่นคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์
จะเข้าส อบล่วงหน้าก ่อนสอบ 45 วัน มิฉ ะนั้นจ ะไม่ได้ร ับอ นุญาตให้ย ้ายสนามสอบ นักศึกษาทเี่ป็นผ ตู้ ้องขัง มหาวิทยาลัย
จะจัดให้สอบภายในเรือนจำ�นั้นๆ
นอกจากนมี้ หาวิทยาลัยย งั ม บี ริการจดั ส อบในตา่ งประเทศ สำ�หรับน กั ศึกษาทไี่ ม่ส ะดวกจะเข้าส อบในสนามสอบ
ประเทศไทย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ มาแล้ว และจ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบ
6,500 บาท ต่อครัง้ ของการสอบ โดยมหาวิทยาลัยจ ะจดั ส อบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ป ระจำ�ป ระเทศ
นั้นๆ ที่พร้อมจะดำ�เนินการจัดสอบให้ ส่วนนักศึกษาที่พำ�นักอยูใ่นประเทศมาเลเซีย เมืองฮ่องกง เมืองไต้หวัน สิงคโปร์
บรูไนดารุสซาลาม สหรัฐอ าหรับเอมเิ รตส์ และซาอุดอี าระเบีย ซึง่ ม หาวิทยาลัยจ ดั ต งั้ ศ นู ย์บ ริการทจี่ ะด�ำ เนินก ารจดั ส อบให้
กับน ักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้แ ล้ว
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ค. วันและเวลาสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าสอบได้โดยไม่กระทบต่องานประจำ�
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ มหาวิทยาลัยด �ำ เนินก ารจดั ส อบในแต่ละภาคการศกึ ษาเฉพาะในวนั เสาร์แ ละวนั อ าทิตย์ ดำ�เนินก ารสอบเสร็จส นิ้
ภายใน 2 วัน โดยจัดสอบวันละ 2 คาบ ในการสอบไล่และสอบซ่อมของภาคการศึกษาปกติยกเว้นในภาคการศึกษา
พิเศษและการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 จะจัดสอบวันละ 3 คาบ ซึ่งจะแจ้งกำ�หนดการสอบให้นักศึกษาทุกคนทราบเป็น
รายบุคคลทางไปรษณีย์
ง. การยา้ ยสนามสอบ นักศึกษาทไี่ม่ส ามารถเข้าส อบ ณ สถานทสี่ อบทมี่ หาวิทยาลัยจ ดั ให้ได้ ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอยา้ ย
สนามสอบ (มสธ. 27) สำ�เนาแบบฟอร์มจากหน้า 240 และส่งมายังมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ 45 วัน
				มหาวิทยาลัยให้บริการย้ายสนามสอบเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
				1) ย้ายสนามสอบถาวร ซึง่ ม หาวิทยาลัยจ ะจดั ส อบให้ก บั น กั ศึกษาในสนามสอบทข่ี อยา้ ยในทกุ ภ าคการศกึ ษา
ที่ลงทะเบียนเรียนจนกว่านักศึกษาจะยื่นคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบครั้งต่อไป
				2) ย้ายสนามสอบชวั่ คราว เป็นการจดั ส อบให้ในสนามสอบทนี่ กั ศึกษาขอยา้ ยเฉพาะภาคการศกึ ษาที่ได้ย นื่ 
คำ�ร้องไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ส ะดวก ส่งมาที่ ฝ่ายจัดสอบ สำ�นักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตัวอย่างการกรอกใบคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบ
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จ. การแจ้งผลการสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำ�เนินการประมวลผลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งผลการสอบให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล โดยกำ�หนดวันประกาศผลการสอบ ดังนี้
วันประกาศผลการสอบ
ภาคต้น
สอบไล่
             	 สอบซ่อม
ภาคปลาย
สอบไล่
             	 สอบซ่อม

ชุดปรนัย

ชุดอัตนัย

15 	มี.ค. 	2560

24 	มี.ค. 2560

24 	มิ.ย. 	2560

30 	มิ.ย. 2560

13 ก.ย. 	2560

22 	ก.ย. 2560

20		ธ.ค. 2560

29 	ธ.ค. 2560

นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำ�หนดวันประกาศผลสอบในแต่ละปีการศึกษาได้จากคู่มือลงทะเบียนเรียนที่จัดส่ง
ให้ทางไปรษณีย์  หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th

การประเมินผ ลการศึกษา

มหาวิทยาลัยให้ลำ�ดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา ดังนี้
     ลำ�ดับขั้น
ความหมาย
H 	 (ได้คะแนนร้อยละ 76 ขึ้นไป)
เกียรตินิยม (HONOUR)
S 	 (ได้คะแนนร้อยละ 60 - 75)
ผ่าน (SATISFACTORY)
U 	 (ได้คะแนนต่ำ�กว่าร้อยละ 60)
ไม่ผ่าน (UNSATISFACTORY)
I
ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
สัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำ�หนดให้ในกรณีต่อไปนี้
(1) 		นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำ�ดับขั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษจะไม่มี
						ลำ�ดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำ�ดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย* (ลำ�ดับขั้นที่มี
						เครื่องหมาย* กำ�กับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยน
						เป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ
(2)			การดำ�เนินกิจกรรมที่กำ�หนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ล งทะเบียนเรียน
จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยม
เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
สัญลักษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำ�หนดให้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม
ภาคปฏิบตั ชิ ดุ ว ชิ าการผลิตฯ หรือช ดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชพี ฯ ของสาขาวชิ าตา่ งๆ และตอ้ งรอเข้าฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะ
หรือรอเข้าอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป
การนบั ช ดุ ว ชิ าสะสมเพือ่ ให้ค รบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจ ะนบั เฉพาะชดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาสอบได้ล �ำ ดับข นั้ H และ S
เท่านั้น โดยแต่ละลำ�ดับขั้นจะมีค่าดังนี้
H		ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 4.00
S		ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 2.30
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5. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวนชุดวิชา
ที่ศึกษา
5-6
12
13-15
16-18
19-21
22-26

รายละเอียดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ปี)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
รวมระยะเวลา
การศึกษา
การได้รับ
การศึกษา 3 เท่า ต่ออายุสถานภาพ การศึกษาที่อยู่
เกียรตินิยม
ของหลักสูตร
การศึกษา
ในระบบ
(ปี)
(ปี)
(ปี)
(ปี)
1
3
1
4
2
2
6
1
7
2.5
2.5
7.5
1
8.5
3
3
9
1
10
3.5
3.5
10.5
1
11.5
4
4
12
1
13
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ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคำ�นึงถึงโอกาสในการศึกษาของผู้ใฝ่รู้ ใส่ใจในการศึกษา ซึ่งมีข้อจำ�กัดทาง
ทุนทรัพย์อันอาจทำ�ให้เสียโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางการศึกษาเป็น
การเพิ่มคุณค่าทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติได้ในทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยกำ�หนดทุนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถ
ขอรับทุนการศึกษาได้ด ังนี้

(1) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

			นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องกำ�ลังศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีสัญชาติไทยและสอบไล่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ชุดวิชา ก่อนภาคการศึกษา
ที่ขอรับทุน โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการขอรับทุนจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง
คุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธกี ารขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช พ.ศ. 2557 หน้า 197-198

(2) กองทุนกยู้ ืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

			เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้หากนักศึกษามีความ
สนใจและต้องการขอใช้สิทธิก ู้ยืมจากกองทุนดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th หรือที่
http://www.studentloan.or.th เว็บไซต์ข องกองทุนเงินให้ก ู้ยืมเพื่อก ารศึกษา
ทั้ ง นี้ สามารถส อบถามร ายล ะเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไ ด้ ที่ ฝ่ า ยแ นะแนวก ารศึ ก ษา สำ � นั ก บ ริ ก ารก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์
0 2504 7631, 0 2504 7637 หรือท   ี่ http://www.stou.ac.th g บริการการศกึ ษา แนะแนวการศกึ ษา g “ทุนก ารศกึ ษา”
โดยนักศึกษาสามารถสำ�เนาใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้จากภาคผนวกหน้า 247-251

มหาวิทยาลัยเปิดร บั แ บบค�ำ ขอทนุ ก ารศกึ ษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ตัง้ แต่ว นั ท ี่ 15 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายนของทกุ ป ี โดยจดั ส ง่ ไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศกึ ษา สำ�นักบ ริการการศกึ ษา มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ตำ�บลบางพดู อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดน นทบุรี 11120 หากเกินร ะยะเวลาดงั ก ล่าว มหาวิทยาลัยจ ะไม่ส ามารถ
ดำ�เนินการใดๆ ได้ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาส่งแ บบคำ�ขอทุนการศึกษา ภายในเวลาที่กำ�หนด หากมีข้อสงสัยโปรด
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หรือที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
โทร. 0 2504 7631, 0 2054 7637

รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/
วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ในการศึกษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนัน้   นักศึกษาต้องระบุรหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/
วิชาเอกทีศ่ กึ ษาในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย  อาทิ  การลงทะเบียนเรียน  การสอบ  การติดต่อและการดำ�เนิน
กิจกรรมอืน่ กับมหาวิทยาลัย  ดังนัน้ นักศึกษาจึงต้องพึงทราบและจดจำ�รหัสสาขาวิขา/แขนงวิชา/วิชาเอกทีศ่ กึ ษาให้ถกู ต้อง
แม่นยำ� เพื่อประโยชน์การปฏิบัติกิจกรรมทางการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชา (รหัส)
1. ศิลปศาสตร์ (10)

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก (รหัส)
หลักสูตรปริญญาตรี
1.1 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
1) 	วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
2) 	วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน
		(10444)
1.2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)

1.3 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)

หลักสูตรประกาศนียบัตร
1.4 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (10111)
1) 	กลุ่มวิชาเฉพาะครู (A)
2) 	กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย (1)
3) 	กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ (2)
4) 	กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม (3)
5) 	กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำ�นักงาน (4)
6) 	กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว (5)
7) 	กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ (6)
8) 	กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข (7)
9) 	กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง (8)
10) 	กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร (9)

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Information Science)
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
B.A. (Information Science)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies)
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
B.A. (Thai Studies)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
Certificate in English for Specific Careers
ป.ออ. (ครู)
Cert. in ESC (Teaching)
ป.ออ. (กฎหมาย)
Cert. in ESC (Law)
ป.ออ. (ธุรกิจ)
Cert. in ESC (Business)
ป.ออ. (การโรงแรม)
Cert. in ESC (Hotel Work)
ป.ออ. (งานสำ�นักงาน)
Cert. in ESC (Office Work)
ป.ออ. (การท่องเที่ยว)
Cert. in ESC (Tourism)
ป.ออ. (คอมพิวเตอร์)
Cert. in ESC (Computer)
ป.ออ. (การสาธารณสุข)
Cert. in ESC (Public Health)
ป.ออ. (ช่าง)
Cert. in ESC (Technicians)
ป.ออ. (การเกษตร)
Cert. in ESC (Agriculture)
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2559  (ต่อ)
สาขาวิชา (รหัส)
1. ศิลปศาสตร์ (10)
(ต่อ)

2. นิเทศศาสตร์ (15)

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก (รหัส)
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1.5 	ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
Certificate in General Education
ป.วิชาศึกษาทั่วไป
Cert. in General Education
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
1.6 	ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
Certificate in Information Work
(10431)
ป.ส.
1) 	กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป (1)
2) 	กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน (2) Cert. in Inf. Wk.
1.7 ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Certificate in Chinese for Communication
(10713)
ป.จส.
Cert. in CC.
หลักสูตรปริญญาตรี
2.1 	นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)
นิเทศศาสตรบัณฑิต  
1) 	กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง (1)
Bachelor of Communication Arts
2) 	กลุ่มวิชาโทรทัศน์ (2)
นศ.บ.
3) 	กลุ่มวิชาภาพยนตร์ (3)
B. Com. Arts
4) 	กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (4)
5) 	กลุ่มวิชาการโฆษณา (5)
6) 	กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ (6)
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
2.2 	ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Cert. in Communication Arts
(15111)
ป.นศ. (วิทยุกระจายเสียง)
1) 	กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง (1)
Cert. in Comm. Arts (Radio)
ป.นศ. (โทรทัศน์)
2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ (2)
Cert. in Comm. Arts (Television)
ป.นศ. (ภาพยนตร์)
3) 	กลุ่มวิชาภาพยนตร์ (3)
Cert. in Comm. Arts (Film)
ป.นศ. (สื่อสิ่งพิมพ์)
4) 	กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (4)
Cert. in Comm. Arts (Print Media)
ป.นศ. (การโฆษณา)
5) 	กลุ่มวิชาการโฆษณา (5)
Cert. in Comm. Arts (Advertising)
ป.นศ. (การประชาสัมพันธ์)
6) 	กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ (6)
Cert. in Comm. Arts (Public Relations)
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
2.3 	ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน 		
Certificate in Communication for
(15221)		
Community
ป.การสื่อสารชุมชน
Cert. in Communication for Community
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2559  (ต่อ)
สาขาวิชา (รหัส)
3. ศึกษาศาสตร์ (20)

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก (รหัส)
หลักสูตรปริญญาตรี
3.1 	วิชาเอกการแนะแนว (20524)
3.2 	วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624)
3.3 	วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
(20724)
3.4 	วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(20824)
หลักสูตรประกาศนียบัตร
3.5 	ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(20221)

3.6 	ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
(20231)

4. วิทยาการจัดการ 	
(30)

หลักสูตรปริญญาตรี
4.1 	แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
1) 	วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
		 (ต่อเนื่อง) (30132)

4.2 	วิชาเอกการจัดการ (30204)
4.3 	วิชาเอกการเงิน (30274)
4.4 	วิชาเอกการตลาด (30284)
4.5 	วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (30294)
4.6 	วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334)
4.7 	วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป (30344)
4.8 	วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(30354)
4.9 บัญชีบัณฑิต (30424)		

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
Bachelor of Education
B.Ed.

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Certificate in Early Childhood
   Development  Innovation
ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Cert. in Early Childhood Development  
Innovation
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย
  	แบบองค์รวม
Certificate in Holistic Well-Being
   Development for Early Childhood
ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
Cert. in Holistic Well-Being Development
   for Early Childhood
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
Bachelor of Technology (Construction
Management)
ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
B. Tech. (Construction Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
รป.บ.
B.P.A.
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

คู่มือนักศึกษา 2559
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2559  (ต่อ)
สาขาวิชา (รหัส)
5. นิติศาสตร์ (40)

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก (รหัส)
หลักสูตรปริญญาตรี
5.1 	นิติศาสตรบัณฑิต (40114)

หลักสูตรประกาศนียบัตร
5.2 	ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (40311)

5.3 	ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
ทรัพย์สิน (40212)

6. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(50)

หลักสูตรปริญญาตรี
6.1 	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

6.2 	วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(50514)

6.3 	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (50424)

7. เศรษฐศาสตร์
(60)

หลักสูตรปริญญาตรี
7.1 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
7.2 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
น.บ.
LL.B.
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน
Certificate in Communication Leaders
ป.ผน.
Cert. in Com. Leaders
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ		
ทรัพย์สิน
ป.กท.
Certificate in Land and Property Law
Cert. in LPL.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health
ส.บ.
B.P.H.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational
Health and Safety)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
Bachelor of Thai Traditional Medicine
B.TM.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B. Econ.
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2559  (ต่อ)
สาขาวิชา (รหัส)
8. มนุษยนิเวศศาสตร์
(70)

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก (รหัส)
หลักสูตรปริญญาตรี
8.1 	แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ		
โภชนาการ
1) 	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและ		
		 การประยุกต์ (70314)
		

2) 	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ		
		 ครอบครัว (70414)
 		

9. รัฐศาสตร์ (80)

หลักสูตรปริญญาตรี
9.1 	แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทาง		
รัฐศาสตร์ (80124)

9.2 	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(80314)

10. เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ (90)

หลักสูตรปริญญาตรี
10.1 	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
		 (90144)

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์)
Bachelor of Science (Food Nutrition and
   Applications)
วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
B.Sc. (Food Nutrition and Applications)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family
   Development)
ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A. (Human and Family Development)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์)
Bachelor of Political Science (Theory
   and Techniques in Political Science)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
B.Pol.Sc. (Theory and Techniques in
Political Science)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
Bachelor of Political Science
   (International Relations)
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural
   Extension)
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Extension)
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2559  (ต่อ)
สาขาวิชา (รหัส)
10. เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ (90)
(ต่อ)

11. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (96)

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก (รหัส)
10.2 	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
1) 	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 		
		 (90514)
 	 2) 	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ 		
		 (90524)
 	 3) 	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
		 สิ่งแวดล้อม (90534)
 	 4) 	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
10.3 	แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural
Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
Bachelor of Business Administration
(Cooperatives)
บธ.บ. (สหกรณ์)
B.B.A. (Cooperatives)

หลักสูตรปริญญาตรี
11.1 	แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 	 1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี		
อุตสาหกรรม)
		 (96124)
Bachelor of Science (Industrial 		
2) 	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และ
Technology)
		 บรรจุภัณฑ์ (96134)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
		
B.Sc. (Industrial Technology)
11.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1) 	วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 (96314)
 	 2) 	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี			
		 สารสนเทศและการสื่อสาร (96324)
3) 	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334)
 	

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and
Communication Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ		
การสื่อสาร)
B.Sc. (Information and
Communication Technology)

การดำ�เนินการระหว่างการศึกษา

				1. การลงทะเบียน
				2.			การโอนชุดวิชา
				3.			การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
				4.			การขอยา้ ยสงั กัดสาขาวชิ าและการเปลีย่ นวชิ าเอก
				5.			การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
				6.			การขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
				7.			การขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
				8.			การขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
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การดำ�เนินการระหว่างการศึกษา
1. การลงทะเบียน
ในการศกึ ษา มหาวิทยาลัยจ ะจดั ส ง่ โครงสร้างตลอดหลักสูตรการศกึ ษาทนี่ กั ศึกษาจะตอ้ งศกึ ษาให้ค รบหลักสูตร
จึงจ ะส�ำ เร็จก ารศกึ ษา ไปพร้อมการตอบรบั ข นึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษา ดังน นั้ เพือ่ ให้น กั ศึกษาสามารถวางแผนลว่ งหน้าเกีย่ วกบั 
ช ดุ ว ชิ าทจี่ ะลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศกึ ษาของตนได้โดยสะดวก น กั ศึกษาสามารถบนั ทึกร ายละเอียดโครงสร้าง
หลักสูตรที่จะต้องศึกษา ข้อมูลชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ผลการสอบให้ครบถ้วนทุกภาคการศึกษาไว้ในระเบียนชุดวิชา
ทีล่ งทะเบียนเรียนส�ำ หรับน กั ศึกษา/ผูเ้ รียน (มสธ. 17) และแบบฟอร์มส �ำ หรับน กั ศึกษาวางแผนการลงทะเบียนในการบนั ทึก
ข้อมูลไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการศึกษาตลอดจนช่วยให้สามารถ
วางแผนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้อ ย่างถูกต้อง
การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่นักศึกษาต้องดำ�เนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
จนกระทั่งสำ�เร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจวิธีและขั้นตอนของการลงทะเบียนอย่างรอบคอบและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถ
รับลงทะเบียนให้น กั ศึกษาได้แ ละจะเป็นผ ลดตี อ่ น กั ศึกษาเองในการได้ร บั เอกสารการสอน ข่าวสารข้อมูล แ ละการได้ร บั บ ริการ
ด้านอื่นๆ อีกด้วย
ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคูม่ อื หลักสูตรการศึกษา
คู่มือลงทะเบียนเรียน และคู่มือนักศึกษา ประกอบกัน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในช่วงเวลาที่กำ�หนดในปฏิทินการศึกษา ประกอบด้วย
1.		คูม่ อื ก ารลงทะเบียนเรียนประจำ�ป กี ารศกึ ษา และรายละเอียดการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคต้นและภาคปลาย
2.		คำ�ชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย กรณีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน  
3.		คำ�ชี้แจงการลงทะเบียนภาคพิเศษ		
เมื่อนักศึกษาได้ร ับเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้น ักศึกษาดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.		ศึกษาท�ำ ความเข้าใจและตรวจสอบชดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งการจะลงทะเบียนเรียนว่าอ ยู่ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยแจ้งหรือไม่
2.		ตรวจสอบชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนว่า เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นหรือไม่
3.		ตรวจสอบชดุ วชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนกบั ต ารางสอบประจำ�ภ าคการศกึ ษาทลี่ งทะเบียน เพือ่ ให้แ น่ใจวา่ เป็นช ดุ วชิ า
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ และแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีคาบเวลาสอบไม่ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน
4.		กรอกแบบฟอร์มก ารลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธ นาคารและผ่าน Pay at Post โดยมหาวิทยาลัยจ ะยดึ ถือ
การกรอกรหัส (ตัวเลข) เป็นเกณฑ์ในการรับลงทะเบียน
5. เลือกวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน (ศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน
ในหน้า 55-59)

คู่มือนักศึกษา 2559
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กิจกรรมการลงทะเบียนที่สำ�คัญ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรม
1. การลงทะเบียนเรียน
2. การเพิ่มชุดวิชา
3. การลาพักการศึกษา

ภาคต้น

1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559 17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2560
ภายใน 15 ส.ค. 2559
ภายใน 13 ก.พ. 2560

4. การถอนชุดวิชา
ภายใน 16 ต.ค. 2559
5. การลงทะเบียนสอบซ่อม 1 มี.ค. - 18 มี.ค. 2560

การลงทะเบียนเรียน

ภาคปลาย

ภาคพิเศษ
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560

ภายใน 15 เม.ย. 2560
1 ก.ย. - 17 ก.ย. 2560

มหาวิทยาลัยจ ะจดั ส ง่ ค มู่ อื ก ารลงทะเบียนเรียนให้แ ก่น กั ศึกษาทยี่ งั ค งมสี ถานภาพเป็นน กั ศึกษา ซึง่ ได้แก่ นักศึกษา
ทีล่ งทะเบียนเรียน และลาพกั ก ารศกึ ษาในภาคการศกึ ษาทผี่ า่ นมาแล้วเท่านัน้ นักศึกษาที่ไม่ได้รบั คูม่ อื การลงทะเบียนเรียน
โปรดติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 หรือนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
http://www.stou.ac.th"ปริญญาตรี "การลงทะเบียนเรียน " ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบ
1. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
1) นักศึกษาใหม่ในภาคการศกึ ษาแรกทสี่ มัครเข้าศ กึ ษาจะตอ้ งลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั ส ง่ ใบสมัครและเอกสาร
อื่นๆ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2) นักศึกษาเก่าต อ้ งลงทะเบียนเรียนแต่ละกจิ กรรมภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดตามปฏิทนิ ก ารศกึ ษา
ประจำ�ปี มิฉ ะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
3) นักศึกษาเก่าที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ต้องลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ดูรายละเอียด
เรื่องการลาพักก ารศึกษาหน้า 54-55)
4) สำ�หรับก ารลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาพเิ ศษให้เป็นไปตามระเบียบวา่ ด ว้ ยการศกึ ษาภาคการศกึ ษาพเิ ศษ
5) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ให้ต ้องซื้อวัสดุการศึกษาทุกชุดวิชา แม้ว่าชุดวิชาดังกล่าวจะเคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนในสถานภาพนักศึกษาอื่นก็ตาม
ดังนั้นในการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องชำ�ระเงินทั้งค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาใด เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ�้ำ อีก ให้ชำ�ระเงินเฉพาะค่าชุดวิชา
โดยไม่ต้องชำ�ระเงินค่าวัสดุก ารศึกษา ยกเว้นชุดวิชาดังกล่าวมีการปรับปรุงเอกสารการสอน
6) การปรับปรุงเอกสารการสอน ชุดวชิ าทมี่ หาวิทยาลัยได้ป ระกาศให้ม กี ารปรับปรุงเอกสารการสอน โดยเริม่ ต งั้ แต่
ภาคการศกึ ษาใดก็ตาม นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาทีม่ หาวทิ ยาลยั ป ระกาศใช้เอกสารการสอนฉบับป รับปรุง
ต้องสั่งซ ื้อวสั ดุก ารศึกษาใหม่ เนื่องจากในการสอบของชุดว ชิ าดังก ล่าว จำ�เป็นต ้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพ ฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
7) จำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติมหาวิทยาลัยกำ�หนดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาแต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา และสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก 1 ชุดวิชาใน
ภาคการศึกษาพิเศษ
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นักศึกษาที่มีความจำ�เป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดได้ ต้องดำ�เนินการลาพัก
การศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาปกติท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน โดยสามารถลาพักการศึกษาได้
ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน สำ�หรับภาคการศึกษาพิเศษนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้อง
ลาพักการนักศึกษา
8)		การเลือกชดุ วชิ าลงทะเบียนเรียน  ให้น กั ศึกษาวางแผนการศกึ ษาโดยศกึ ษาจากโครงสร้างหลักสูตรทมี่ หาวิทยาลัย
จัดส่งให้ ดูแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาและตรวจสอบ
ตารางสอบประจำ�ภ าคการศกึ ษานนั้ ๆ เพือ่ ม ใิ ห้ว นั และคาบเวลาสอบของชดุ ว ชิ าทเ่ี ลือกลงทะเบียนตรงกนั เนือ่ งจากในแต่ละ
คาบสอบเวลามหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าสอบได้เพียง 1 ชุดวิชาเท่านั้น
9) การลงทะเบียนชดุ ว ชิ าเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าตา่ งๆ ทีเ่ ปิดส อนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะตามเกณฑ์การ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีดังนี้
		ก.		ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
		ข.		ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำ�ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 		ค.		ชุดวิชาที่มีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
		นักศึกษาดรู ายชือ่ ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเอกสารคูม่ อื หลักสูตร
การศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษา เรื่อง เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
10) การลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ
ได้ต่อเมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเท่านั้น หรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาไม่เกิน
3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะทำ�ให้เกิดความล่าช้าและอาจพลาดโอกาส
ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นได้ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
		ก.		จะตอ้ งลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาสดุ ท้ายกอ่ นทจี่ ะส�ำ เร็จก ารศกึ ษา และเหลือช ดุ วชิ าทจี่ ะลงทะเบียน
					ไม่เกิน 3 ชุดวิชา รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย
		ข.		เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือ
					แจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนดต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำ�ระ
					ค่าที่พักและค่าอาหารในระหว่างการอบรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับการแจ้งให้เข้ารับ
					การอบรม
11) การเปลีย่ นแปลงหรือแ ก้ไขขอ้ มูลก ารลงทะเบียน นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนชุดวิชาใดไปแล้ว ห ากต้องการ
เปลี่ยนชุดวิชาใดให้ถ อนชุดวชิ านั้นๆ และเพิ่มชุดวิชาที่ต้องการใหม่โดยต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของ
การเพิ่มและการถอนชุดวิชาที่กำ�หนดตามปฏิทินการศึกษา
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2. ขั้นต อนการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนดังนี้
ขั้นที่ 1
ตรวจสอบกำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา
ขั้นที่ 2
เลือกชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ขั้นที่ 3
กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ และคำ�นวณเงินที่ต้องชำ�ระใน
การลงทะเบียนเรียน (สำ�เนาแบบฟอร์มลงทะเบียนจากหน้า 245
หรือ Download จาก http://www.stou.ac.th)
ขั้นที่ 4
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนลงใน
แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียน (มสธ. 17)
ขั้นที่ 5
เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน ได้ที่
1. 	ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. 	ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน ผ่านบริการเครื่อง ATM
3. 	ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4. 	ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำ�ระเงินด้วยวิธีการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
5. 	ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต และชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
6. 	ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต และชำ�ระเงินที่ ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
7. 	ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 59)
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คำ�อธิบายของขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 	1 ตรวจสอบก�ำ หนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทนิ ก ารศกึ ษา เพือ่ ล งทะเบียนเรียนได้ท นั ต าม
กำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ขั้นตอนที่ 	2 เลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียน โดยดูจากโปรแกรมการศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา ชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนและทุกชุดวิชา
ที่เลือกต้องมีวันและคาบเวลาสอบไม่ตรงกัน
ขั้นตอนที่ 	3 คำ�นวณเงินทีต่ อ้ งชำ�ระในการลงทะเบียน นักศึกษาตรวจสอบจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งชำ�ระเป็นค่าลงทะเบียน
เรียน จากคูม่ อื การลงทะเบียนเรียนทีจ่ ดั ส่งให้ทกุ ปีการศึกษา หรือที่ http://www.stou.ac.th  ไปที่ นักศึกษาปัจจุบนั เลือก
ปริญญาตรี ไปที่การลงทะเบียนเรียน เลือก ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบ
ขั้นตอนที่ 	4 กรอกข้อมูลชุดวิชาที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียน (มสธ. 17) หน้า 232-235
และหน้า 244 ซึ่งแบบฟอร์มนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาดังนี้
							1) เพื่อให้น ักศึกษาเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้ค รบถ้วนก่อนดำ�เนินการลงทะเบียนเรียน
							2) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างลงทะเบียนเรียน โดยการนำ�ข้อมูลในแบบฟอร์ม
									 ดังก ล่าวกรอกลงในแบบฟอร์มล งทะเบียนเรียนผา่ นเคาน์เตอร์ธ นาคารหรือแบบฟอร์มการลงทะเบียน
									 เรียนผา่ น Pay at Post หรือเพือ่ ล งทะเบียนเรียนดว้ ยบริการ เครือ่ ง ATM และการลงทะเบียนเรียน
									 ทางอินเทอร์เน็ต
							3) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบชุดวิชา/จำ�นวนเงินที่ลงทะเบียนเรียนกับใบเสร็จรับเงิน
									 ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้
							4) เพื่อให้นักศึกษาได้กรอกรายละเอียดของการชำ�ระเงินไว้สำ�หรับเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
								 กรณีมีปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน
							5) แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียนนี้ ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว เพื่อวางแผน
									 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 5 	เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน จากช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดต่อไปนี้ (อ่านรายละเอียด
วิธกี ารลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินเพิ่มเติมในหน้า 55-59)
							1) 	ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
									 ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ
									 ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน
							2) ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านบริการเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
									 กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต
							3)  ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน ด้วยบริการ  Pay  at Post  ณ  ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ
							4) ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ชำ�ระเงินด้วยวิธีตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
									 ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
							5) ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย
							6) 	ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต แล้วพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนพร้อมบาร์โค้ด ไปชำ�ระเงิน
									 ที่ ร้าน 7-Eleven (เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
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							7)
									
									
									

ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในจังหวัด ลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี
อุบลราชธานี  นครสวรรค์  เพชรบุร  ี จนั ทบุร  ี นครนายก  นครศรีธรรมราช  และยะลา  (ดูรายละเอียดหน้า
97-99)

การเพิ่มชุดวิชา

การเพิ่มชุดวิชาเป็นการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษา
เดียวกัน ซึง่ ม ขี นั้ ต อนและวธิ กี ารช�ำ ระเงินเช่นเดียวกบั ก ารลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต อ้ งช�ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษา 500 บาท
เนือ่ งจากนกั ศึกษาได้ช �ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษาไปพร้อมกบั การลงทะเบียนเรียนประจำ�ภ าคการศกึ ษาแล้ว โดยมแี นวปฏิบตั แิ ละ
ขั้นตอนการเพิ่มชุดวิชาดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการเพิ่มชุดวิชา

1) นักศึกษาสามารถเพิม่ ช ดุ วชิ าได้เฉพาะภาคการศกึ ษาปกติ คือ ภาคตน้ และภาคปลายและลงทะเบียนเพิม่ ช ดุ วชิ า
ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เท่านั้น
2) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนประจำ�ภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 ชุดวิชา จึงสามารถลงทะเบียน
เพิ่มชุดวิชาได้แ ละเมื่อรวมกับการลงทะเบียนเรียนแล้วต ้องไม่เกิน 3 ชุดวิชา
3) มหาวิทยาลัยไม่รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาที่ซ�้ำ กับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และหากการเพิ่มชุดวิชา
ซ้ำ�กับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะแจ้งให้น ักศึกษาแก้ไขและเปลี่ยนชุดวิชาต่อไป
4) นักศึกษาจะเพิ่มชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ไม่อนุญาต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม ชุ ด วิ ช าก่ อ นกำ � หนดร ะยะเวลาข องก ารเพิ่ ม ชุ ด วิ ช าต ามป ฏิ ทิ น ก ารศึ ก ษา เนื่ อ งจากจ ะทำ �ให้ 
เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
5) นักศึกษาต้องชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อมูลการเพิ่มชุดวิชา
ของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ร ับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว
6) การชำ�ระค่าวัสดุการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก นักศึกษาต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษา
เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน
7) การเพิม่ ช ดุ ว ชิ าทเี่ ป็นช ดุ ว ชิ าเลือกเสรีแ ละชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ มีแ นวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกบั ก ารลงทะเบียน
เรียน
8) ไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เว้นแต่เป็นการขอเพิ่มชุดวิชา
เพื่อเข้าส อบในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว นั่นคือนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว
9) นักศึกษาต้องดำ�เนินการเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลาตามปฎิทินการศึกษา

2. ขั้นต อนของการเพิ่มชุดวิชา

1) ตรวจสอบชุดวิชาและตารางสอบประจำ�ภาคการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้ลงทะเบียนเรียนเกิน 3 ชุดวิชา
หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในชุดวิชาที่มีการสอบในวันและเวลาเดียวกันกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเพิ่ม
ในชุดวิชาซ้ำ�กับที่ได้ล งทะเบียนเรียนไว้แ ล้ว
2) กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารผ่าน บริการ Pay at Post (สำ�เนาแบบฟอร์มจาก
ภาคผนวก หน้า 245) โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเป็น 2 หมายถึง การเพิ่มชุดวิชา
3) นักศึกษาสามารถเลือกวิธกี ารชำ�ระเงินในการเพิม่ ชุดวิชาเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน โดยดูรายละเอียด
หน้า 55-59
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การถอนชุดวิชา

นักศึกษาที่ได้ล งทะเบียนเรียนชดุ วิชาใดไว้แ ล้วแ ต่ม คี วามจ�ำ เป็นไม่ส ามารถเรียนได้ ต้องถอนชดุ ว ชิ าที่ไม่สามารถ
เรียนได้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ไม่จัดสอบในชุดวิชาดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการถอนชุดวิชา ดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการถอนชุดวิชา

1) ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอถอนได้จะต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มชุดวิชาไว้แล้ว
ในภาคการศึกษาเดียวกัน
2) นักศึกษาไม่มสี ทิ ธิข อคนื เงินค า่ ล งทะเบียนในชดุ ว ชิ าทขี่ อถอน แต่จ ะได้ร บั ว สั ดุก ารศกึ ษาในกรณีท มี่ กี ารสงั่ ซ อื้
3) ชุดว ชิ าทนี่ กั ศึกษาเคยขอถอนในภาคการศกึ ษากอ่ นๆ และได้ร บั ว สั ดุก ารศกึ ษาดว้ ยนนั้ ในการลงทะเบียนเรียน
ค รัง้ ต อ่ ไปและอยู่ในสถานภาพนกั ศึกษาเดียวกัน นักศึกษาไม่ต อ้ งสงั่ ซ อื้ ว สั ดุก ารศกึ ษาอกี แต่ห ากเป็นก รณีก ารถอนชดุ ว ชิ า
ที่มีการฝึกปฏิบัตนิ ักศึกษาต้องชำ�ระค่าวัสดุก ิจกรรมฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปด้วย
4) การถอนชดุ ว ชิ าสามารถด�ำ เนินก ารได้ห ลังจ ากทราบผลการลงทะเบียนแล้ว และตอ้ งด�ำ เนินก ารภายในกำ�หนด
ระยะเวลาที่ระบุตามปฏิทินการศึกษา

2. ขั้นต อนของการถอนชุดวิชา

ในการถอนชุดวิชานักศึกษาจะต้องปฏิบัตติ ามขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบชุดวิชาที่จะขอถอนให้ถูกต้องตามหลักฐานที่ ได้ลงทะเบียนเรียนหรือหลักฐานการเพิ่มชุดวิชา

ไว้แ ล้ว

2) เขียนจดหมายไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนว่า “ถอนชุดวิชา” และกรอก
รายละเอียดชุดวิชาที่ต้องการถอน
3) ส่งจดหมายถึงสำ�นักทะเบียนและวัดผล ภายในกำ�หนดระยะเวลาของการถอนชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา
ประจำ�ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา
4) มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการถอนชุดวิชาให้นักศึกษาทราบต่อไป

การลาพักการศึกษา

ในแต่ละภาคการศกึ ษาปกติ หากนกั ศึกษาไม่ส ามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษานนั้ ๆ ต้องลาพกั ก ารศกึ ษา
เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้โดยการชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท มีแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนการลาพักก ารศึกษาดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการลาพักการศึกษา

1) นักศึกษาสามารถขอลาพักก ารศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และต้องดำ�เนินการภายใน
กำ�หนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการ
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพ ิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป
2) ระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร
3) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา
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4) นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ให้ดำ�เนินการลาพัก
การศกึ ษาภายในกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษาทีล่ าพกั ก ารศกึ ษา และให้ถอื ว่าชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ไว้เป็นการถอนชุดวิชา
5) กรณีพบว่าน กั ศึกษารายใดไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศกึ ษาในภาคการศกึ ษาปกติใด มหาวิทยาลัย
จะมีหนังสือแจ้งให้ดำ�เนินการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศ ึกษา นักศ ึกษาต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกำ�หนดเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการศึกษาของนักศึกษา
		อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับหนังสือ “เรื่อง การรักษาสถานภาพนักศึกษา” จะทำ�ให้มีผลกระทบต่อการ
ลงทะเบียนเรียน การรับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไปที่จะล่าช้ากว่าปกติและหากดำ�เนินการลาพัก
การศึกษาภายหลังระยะเวลาที่กำ�หนด อาจต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
6) นักศึกษาที่ไม่ได้ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา จะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 19(5) กำ�หนดไว้

2. ขั้นต อนของการลาพักการศึกษา

1) กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนว่า “ลาพักการศึกษา” พร้อมทั้งระบุปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการลาพักการศึกษา
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ (สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก หน้า 245)
2) เลือกวิธีการชำ�ระเงิน ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ
Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนเป็น 5 หมายถึง การลาพักการศึกษา

วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน

การลงทะเบียนเรียนและช�ำ ระเงินค า่ ล งทะเบียน ซึง่ ได้แก่ ค่าล งทะเบียนเรียน ค่าเพิม่ ช ดุ ว ชิ า ค่าล าพกั ก ารศกึ ษา
(รักษาสถานภาพนักศึกษา) และค่าลงทะเบียนสอบซ่อมนั้น นักศึกษาสามารถชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ 5 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินท ี่เคาน์เตอร์ธนาคาร

มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางเลือกวิธีการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษา โดยสามารถชำ�ระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ได้แก่
            1)  ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            2)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            3)  ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            4)  ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            5)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ
            6)  ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            7)  ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            8)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
            9)  ธนาคารออมสิน
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นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ (สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก หน้า 245) และนำ�ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร พร้อมชำ�ระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการทำ�รายการ 10 บาท/กิจกรรม ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา
ผ ่านระบบคอมพิวเตอร์ On-line มายังม หาวิทยาลัย น ักศึกษาสอบถามผลการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์
กับสำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ในวันทำ�การถัดไป ที่หมายเลข 0 2504 7231 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐาน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนในส่วนสำ�หรับนักศึกษาไว้เพื่อต รวจสอบและยืนยันกับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ด้วยบริการ Pay at Post

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ (สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก หน้า 245) และส่งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของ
ท่านและชำ�ระเงิน
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at Post ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการลงทะเบียน
ไปยังมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่าน Pay at Post กับใบเสร็จรับเงิน
ให้ตรงกัน หากไม่ตรงกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์แก้ไขโดยทันทีและเก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับการตอบรับ
การลงทะเบียนเรียนจากมหาวิทยาลัยเพราะหากมปี ญ
ั หามหาวิทยาลัยจ ะยดึ ถือใบเสร็จร บั เงินในการรับล งทะเบียนเรียน
เท่านั้น
ห้ามนักศึกษาชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเป็นธ นาณัติออนไลน์
การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at Post
ในการลงทะเบียนเรียนมีรายละเอียดดังนี้
(1) 	กรอกรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
(2) 	กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน ได้แก่ 1 = ลงทะเบียนเรียน
(3) 	กรอกปีการศึกษาที่ลงทะเบียนได้แก่ 59
(4) 	กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ได้แก่ 	1 = ภาคการศึกษา ที่ 1
  											
2 = ภาคการศึกษา ที่ 2
 						 					
3 = ภาคการศึกษาพิเศษ
 						  				
4 = สอบซ่อมภาคการศึกษา ที่ 1
  											
5 = สอบซ่อมภาคการศึกษา ที่ 2
(5) 	กรอกจำ�นวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียน เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3
(6) 	(7) และ (8) กรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
(7) 	(6.1 - 8.1) วัสดุ ให้กรอกความต้องการวัสดุการศึกษา ได้แก่
			1 = 	ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา
			2 = 	ไม่ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา
คำ�เตือน ให้นักศึกษาเลือกช่องทางการลงทะเบียนและชำ�ระค่าลงทะเบียนเพียงช่องทางเดียวจนกว่าจะสิ้นสุด
กิจกรรมประจำ�ภาคการศึกษาและ ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM  
แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านบริการเครื่อง ATM โดยดำ�เนินการตามวิธีที่ 3 หน้า 57
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การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องกรอกตัวเลขให้ถูกต้อง และครบถ้วน
มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์ เพราะมหาวิทยาลัยยึดรหัส (ตัวเลข) ตามที่นักศึกษา
กรอกเพียงอย่างเดียว โดยสามารถตรวจสอบได้จากคำ�อธิบายด้านหลังแบบฟอร์ม

วิธีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านบริการเครื่อง ATM

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านบริการเครื่อง ATM
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินผ่านเครื่อง  ATM  ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1)  	รหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
2)  	ค�ำ นวณจำ�นวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยรวมค่าบำ�รุงการศึกษา  (ยกเว้น การลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ตอ้ ง
ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา)
3)  	ตรวจสอบจำ�นวนเงินในบัญชีในการชำ�ระเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้เพียงพอ
2. วิธีการลงทะเบียนเรียนและการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
1) 	นักศึกษาต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน และบัตร  ATM  ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต
จำ�กัด (มหาชน)
2)  ให้นักศึกษาสอดบัตรลงในช่องใส่บัตร แล้วใส่รหัส ATM
3)  เลือกชำ�ระเงิน/ชำ�ระค่าบริการสินค้า (ขึ้นอยู่กับหน้าจอของแต่ละธนาคาร)
4)  เลือกประเภทบัญชี เช่น เดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องการใช้ชำ�ระเงิน
5)  ใส่หมายเลขบัญชีของบริษัท  10  หลัก หรือรหัส comp. code  ของแต่ละธนาคาร (ตามแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเรียน)
6) 	ใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง
    	-  	Customer No./Ref.1  คือ
						(1) รหัสนักศึกษา  10  หลัก  	(2) 	ชนิดการลงทะเบียนเรียน  1  หลัก
    				(3)  ปีการศึกษา 2 หลัก     	 (4)  	ภาคการศึกษา 1 หลัก   (5)  จำ�นวนชุดวิชา 1 หลัก
			โดยกดตัวเลขที่เครื่อง  ATM   (1) – (5)  และห้ามเว้นวรรค เช่น  561234567815713
 			-  	Reference No/Ref.2  คือ
  						(6)  รหัสชุดวิชา   (6.1)  ความต้องการวัสดุ  (7)  รหัสชุดวิชา  (7.1)  ความต้องการวัสดุ
   					(8)  รหัสชุดวิชา   (8.1)  ความต้องการวัสดุ
			โดยกดตัวเลขที่เครื่อง  ATM  (6)  -  (8)  และห้ามเว้นวรรค  เช่น  101511101212101311
7)  ระบุจำ�นวนเงินที่ต้องการชำ�ระ
8)  	ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันการทำ�รายการ
9)  	รอรับหลักฐานการชำ�ระเงิน Slip  ATM
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วิธีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเรียนในเบือ้ งต้นได้ในวันทำ�การถัดไปกับมหาวิทยาลัย ทัง้ นีน้ กั ศึกษาต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) /ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด  (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำ�กัด (มหาชน) ทำ�รายการลงทะเบียนและชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าธรรมเนียมการทำ�รายการ  10  บาท  การชำ�ระ
ค่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารจะใช้วธิ ตี ดั เงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทนี่ กั ศึกษาได้เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ข้างต้นสำ�หรับใบเสร็จรับเงินนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง
1. วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
1)  เปิด  Web Browser แล้วคีย์ URL  ของมหาวิทยาลัยที่ช่อง Address ดังนี้
			 http://www.stou.ac.th
2)  	คลิกที่รายการ นักศึกษาปัจจุบัน หัวข้อปริญญาตรี
3)  	หัวข้อการลงทะเบียนเรียน และคลิกที่รายการลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
4)  	อ่านและทำ�ความเข้าใจ คำ�แนะนำ�แล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียนเรียน
5)  	กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนให้ครบ ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลง
การลงทะเบียนให้คลิกทีป่ มุ่ Back ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ เพือ่ กลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากถูกต้องให้คลิกปุม่ ลงทะเบียน
ข้อควรระวัง เมื่อนักศึกษาคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้อีก
6) 	เมือ่ ระบบรับข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความให้ทราบว่าระบบได้ท�ำ การบันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ต่อจากนั้นให้คลิกเลือกชำ�ระเงินตามรายละเอียดดังนี้
     6.1 	ชำ�ระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (นักศึกษาต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารดังกล่าวข้างต้น และเป็นสมาชิกให้บริการ
Internet Banking)
     6.2 	ชำ�ระเงินด้วยวิธีหักผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารกสิกรไทย โดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2.2
   		6.3 	ชำ�ระเงินด้วยวิธีพิมพ์แบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ ชำ�ระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
7-Eleven ทั่วประเทศ
7) 	เมื่อสิ้นสุดการทำ�รายการชำ�ระเงินกับธนาคาร (เฉพาะการทำ�รายการกับธนาคาร) ให้คลิกที่ปุ่มสิ้นสุด
การทำ�รายการเพื่อส่งข้อมูลการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนกลับมายังมหาวิทยาลัย
8) 	นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
9) 	หากนักศึกษาไม่สามารถชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลการลงทะเบียน
ครั้งนี้จะถูกยกเลิก และลบออกจากฐานข้อมูล
2. ข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
1)		นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ชนิดการลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา (ชนิดของการลงทะเบียนคือ ลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ชำ�ระเพิ่มเติม ลงทะเบียนสอบซ่อม
ลาพักการศึกษา)
2)		หากนักศึกษากรอกข้อมูลรหัสชุดวิชาผิดพลาดซึ่งสอดคล้องกับรหัสชุดวิชาอื่นและระบบสามารถรับ
ลงทะเบียนเรียนได้ขอให้ต ิดต่อก ับมหาวิทยาลัยทันทีเพื่อข อแก้ไขต่อไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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3)		นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สามารถใช้
ช่องทางการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้

วิธีที่ 5 การลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดให้มบี ริการการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับนักศึกษาทีม่ าติดต่อด้วยตนเอง และมีบริการให้ค�ำ ปรึกษา
ปัญหาด้านงานทะเบียนนักศึกษา ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
และทีศ่ นู ย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี จันทบุรี
นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดที่ หน้า 97-99
จำ�นวนเงินที่นักศึกษาต้องชำ�ระเป็นการลงทะเบียนเรียน
1) การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติทั่วไป ชำ�ระเงินดังนี้
		-		ชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนเป็นครัง้ แรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบนั ต้องชำ�ระเงินทัง้ ค า่ ช ดุ ว ชิ าและคา่ ว สั ดุ
การศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ดูรายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย จัดส่งให้ในแต่ละ
ปีการศึกษา
		-		ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ชำ�ระเฉพาะค่าชุดวิชาๆ ละ 300 บาท และค่าบำ�รุง
การศกึ ษา ภาคการศกึ ษาละ 500 บาท ยกเว้นช ดุ ว ชิ าทมี่ กี ารปรับปรุงเอกสารการสอนใหม่ นักศึกษาตอ้ งช�ำ ระทัง้ ค่าชุดวิชา
และค่าวัสดุก ารศึกษาและให้ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรก
2) การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการกำ�หนดอัตราค่าวัสดุการศึกษาและกิจกรรมเป็น พิเศษ ได้แก่
		-		ชุดวิชาที่มีวัสดุก ารศึกษาประจำ�ชุดวิชา เช่น ซีดีเสียง (MP3) ดีวีดีและซีดีมัลติมีเดีย
		-		ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ ซึ่งมีค่าวัสดุ
กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ
		-		ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ เช่น ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์ส ขุ ภาพ สาขาวชิ าเกษตรศาสตร์แ ละสหกรณ์ และสาขาวชิ าวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
โดยแต่ละชุดวิชามีอัตราค่าฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะที่แตกต่างกัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาได้จ ากคมู่ อื ก ารลงทะเบียนเรียน ทีม่ หาวิทยาลัย
จ ดั ส ง่ ให้ทกุ ป กี ารศกึ ษา แ ละทีเ่ ว็บไซต์ข องมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th คลิก ชุดวิชาทีเ่ ปิดให้ลงทะเบียนเรียนฯ

การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ
Pay at Post
มหาวิทยาลัยได้อำ�นวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถดำ�เนินกิจกรรมที่ต้องการ ได้แก่ ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มชุดวิชา ชำ�ระเงินเพิ่มเติม ลงทะเบียนสอบซ่อม และลาพักการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน และสามารถเลือก
ชำ�ระค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ดำ�เนินการได้ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และที่ทำ�การไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ ให้กจิ กรรมทีน่ กั ศึกษาต้องการดำ�เนินการมีความถูกต้องสมบูรณ์ โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ถกู ต้องและ
ครบถ้วนดังตัวอย่างหน้า 60 ทั้งนี้นักศึกษาควรดำ�เนินกิจกรรมที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตามปฏิทินการศึกษา
(สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก หน้า 245)
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
และผ่านบริการ Pay at Post
สำ�หรับเจ้าหน้าที่
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)
สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

-

(2)

5 7 2 0 1 3 0 8 5 1
(6)

1 0 1 0 3

(6.1)

1

(7)

1

( Ref. No.1)

1 6 4 2 3

(3)

(4)

5 8

(7.1)

2

(8)

1

(5)

2

(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-

** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

08 6912 3456

โทร.

(1)

** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
6,400
ค่าบำ�รุงการศึกษา
500
รวม (จำ�นวน)
6 ,900

ตัวอักษร

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

1 มกราคม 2559
วันที่
ชื่อนักศึกษา นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน

ห้างฉัตร

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

สำ�หรับนักศึกษา
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ห้างฉัตร
สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
6,400
ค่าบำ�รุงการศึกษา
500
รวม (จำ�นวน)
6,900

ตัวอักษร

วันที่
ชื่อนักศึกษา

(1)

-

-

5 7 2 0 1 3 0 8 5 1
(6)

1 0 1 0 3

-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-

** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

1 มกราคม 2559
นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน

(6.1)

1

(7)

( Ref. No.1)

1 6 4 2 3

08 6912 3456

โทร.
(2)

1

(3)

(4)

5 8

(7.1)

2

(8)

1

(5)

2

(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน
(โปรดอ่านคำ�อธิบายด้านหลัง)

คู่มือนักศึกษา 2559
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2. การโอนชุดว ิชา
นักศึกษาทปี่ ระสงค์จ ะขอโอนชดุ ว ชิ าตอ้ งมสี ถานภาพเป็นน กั ศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยน�ำ ห ลักฐ านใบแสดงผล
ข องชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาไ ด้ ส อบผ่ า นแ ล้ ว ห ลั ก สู ต รใ ดห ลั ก สู ต รห นึ่ ง ข องม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ใ นร ะดั บ ป ระกาศนี ย บั ต ร
อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร
มาใช้และให้โอนได้ท ุกชุดวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท ี่เข้าศึกษาในปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถยนื่ ใบค�ำ ร้องขอโอนชดุ ว ชิ าทศี่ กึ ษาจากมหาวิทยาลัย (มสธ.19) (สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก
หน้า 237) ไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล ได้ต ั้งแต่ภ าคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป และดำ�เนินการดังนี้
1.		กรอกขอ้ ความในใบค�ำ ร้องขอโอนชดุ ว ชิ าทศี่ กึ ษาจากมหาวิทยาลัย (มสธ.19) ให้ถ กู ต อ้ ง ชัดเจน และครบถว้ น
พร้อมส่งหลักฐาน ดังนี้
		1.1 	สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) หรือสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบผ่านชุดวิชาที่ขอโอน
จำ�นวน 1 ฉบับ
		1.2 	สำ�เนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำ�คัญการสมรส ใบสำ�คัญ
การหย่า เป็นต้น จำ�นวน 1 ฉบับ
สำ�เนาเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับจริง
2.		ชำ�ระคา่ ธ รรมเนียมโอนชดุ วชิ า ชุดวชิ าละ 200 บาท ชำ�ระดว้ ยบริการ Pay at Post โดยแนบส�ำ เนาใบรับเงิน ใบก�ำ กับ
ภาษีอย่างย่อม าพร้อมด้วย
3.		หลังจ ากส�ำ นักท ะเบียนและวดั ผลได้ร บั ใบค�ำ ร้องขอโอนชดุ ว ชิ า หลักฐ านตา่ งๆ และคา่ ธ รรมเนียมของนกั ศึกษา
ครบถ้วน จะจัดส่งใบตอบรับให้น ักศึกษาทราบ และจะดำ�เนินการโอนชุดวิชาให้นักศึกษาภายใน 20 วันทำ�การ
การโอนชุดวิชาของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ร ับใบอนุมัติโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัยแล้ว
นักศึกษาที่ย้ายสังกัดสาขาวิชา - เปลี่ยนวิชาเอก ไม่ต้องยื่นคำ�ร้องขอโอนชุดวิชา มหาวิทยาลัยจะโอนทุกชุดวิชา
ที่สอบผ่านจากหลักสูตรเดิมเข้าในหลักสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขในการโอนชุดวิชาตามมติสภาวิชาการ
1.		ชุดวิชาที่ใช้โอนแทนกัน

สาขาวิชา/วิชาเอก
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 	 - วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป
- วิชาเอกสารสนเทศ
		 สำ�นักงาน

ชุดวิชาที่ขอโอน
22222 การอ่านภาษาอังกฤษ
22322 การเขียนภาษาอังกฤษ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
หรือ
32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ใช้แทนชุดวิชา

มติสภา
วิชาการ

14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
10203 พฤติกรรมมนุษย์
41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ

ครั้งที่
18/2553

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อ
 	 และการจัดการความรู้
การจัดการ
32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
32326 การจดั การเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 	 - วิชาเอกนิเทศศาสาตร์ 4 ปี 22331 สังคมศึกษา 3:
 	 เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป 11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับ
สังคมศาสตร์และ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
- วิชาเอกการบัญชี
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- วิชาเอกการเงินและ
32301 การจัดการการผลิต และ
 		 การธนาคาร
32302 การจัดการการตลาด
- วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป
- วิชาเอกการเงินและ
11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับ
 		 การธนาคาร
 	 สังคมศาสตร์ และ
- วิชาเอกการตลาด
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ครั้งที่
31/2528

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
ครั้งที่
7/2539
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ
32202 การจัดการการตลาดและการผลิต

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

ครั้งที่
34/2532
ครั้งที่
35/2535

คู่มือนักศึกษา 2559
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สาขาวิชา/วิชาเอก

ชุดวิชาที่ขอโอน

ใช้แทนชุดวิชา

4. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 	 - วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
21499 ฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้อง
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
 	 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  	 กับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยศึกษา
(สอบผ่านไม่เกิน 3 ปี)
- วิชาเอกสังคมศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
22331 สังคมศึกษา 3:
เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
- วิชาเอกบริหารการศึกษา 23498 ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 23410 การจัดการโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา
 	 ประถมศึกษา
(สอบผ่านไม่เกิน 3 ปี)
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 52307 อนามัยครอบครัวใน
- วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
งานสาธารณสุข และ
- วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 53203 สุขภาพกับการพัฒนา

52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหาร
สาธารณสุข
- วิชาเอกการแพทย์แผนไทย 55314 เภสัชกรรมแผนไทย
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
32301 การจัดการการผลิต และ
32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
60221 ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ
60222 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
60330 การพัฒนาและความจำ�เริญ
ทางเศรษฐกิจ หรือ
60433 ทฤษฎีและนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
60360 เศรษฐศาสตร์กำ�ลังคน หรือ
60361 เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ หรือ
60481 ประชากรศาสตร์และ
ประชาวรรณา  

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
53408 การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1

มติสภา
วิชาการ
ครั้งที่
5/2531
ครั้งที่
41/2532
ครั้งที่
25/2532

ครั้งที่
23/2552

ครั้งที่
6/2556

11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์

ครั้งที่
45/2535

61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การรวิจัยเชิงปฏิบัติการ
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

ครั้งที่
43/2533

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติเบื้องต้น
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา หรือ
60338 เทคโนโลยีและความจำ�เริญ
ทางเศรษฐกิจ
60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

ครั้งที่
1/2550
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สาขาวิชา/วิชาเอก
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(ต่อ)
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

    

    

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ	
เทคโนโลยี
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
		 และบรรจุภัณฑ์
- วิชาเอกเทคโนโลยี
		 สารสนเทศธุรกิจ

ชุดวิชาที่ขอโอน

ใช้แทนชุดวิชา

มติสภา
วิชาการ

60380 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
และสิ่งแวดล้อม

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60412 สถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำ�หรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

60432 การวางแผนเศรษฐกิจ
60472 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
และทฤษฎีต้นทุน
61402 เศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล
61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
61404 คอมพิวเตอร์และการวิจัย
เพื่อการธุรกิจ

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
  	 สารสนเทศ สำ�หรับการศึกษา
 	 เศรษฐศาสตร์

ครั้งที่
14/2551

97401 การจัดการทางการพิมพ์ หรือ
97408 ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์
96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ
   	 ด้านพณิชยกรรม
96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

ครั้งที่
7/2550
ครั้งที่
4/2552
ครั้งที่
4/2552

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน
   	 ธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
   	 การบัญชีและการบัญชี
  	 เพื่อการจัดการ

97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและ  
  	 พื้นราบ หรือ
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก   
   	 การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และ
  	 การพิมพ์ไร้แรงกด
97301 วัสดุทางการพิมพ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97302 วิทยาศาสตร์และ
   	 เทคโนโลยีการพิมพ์

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   	 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ครั้งที่
1/2550

ครั้งที่
17/2554
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สาขาวิชา/วิชาเอก

ชุดวิชาที่ขอโอน

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ	 97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (ต่อ)
   	 การพิมพ์
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
		 และบรรจุภัณฑ์
- วิชาเอกเทคโนโลยี
		 สารสนเทศธุรกิจ

ใช้แทนชุดวิชา
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
   	 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
  	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มติสภา
วิชาการ
ครั้งที่
17/2554
ครั้งที่
10/2555

2.		มติสภาวิชาการครั้งที่ 19/2533
		-		มหาวิทยาลัยไม่อ นุมตั ใิ ห้น กั ศึกษาโอนชดุ ว ชิ า 21499 ฝึกอบรมครูและผูเ้ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
				ศึกษา หรือชุดวิชา 23498 ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
3.		มติสภาวิชาการครั้งที่ 7/2539
		-		มหาวิทยาลัยไม่อ นุมตั ใิ ห้น กั ศึกษาทขี่ อโอน 2 ชุดว ชิ าแทน 1 ชุดว ชิ าแล้ว ไม่ส ามารถเทียบโอนชุดว ชิ ากลับก นั 
				เพื่อใช้ 1 ชุดวิชา แทน 2 ชุดวิชา
4.		มติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2541
		-		นักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจาก มสธ. สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์สามารถ
				ขอโอนชดุ ว ชิ า 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ วั ไป และ 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
				แทนชดุ วชิ า 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับร ฐั ศาสตร์ และขอโอนชดุ วชิ า 41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3 แทน
				ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์มาใช้เป็นชุดวิชา
				เลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้
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3. การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
นักศึกษาทปี่ ระสงค์ข อเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์ โดยการเทียบงานรายวิชาของผศู้ กึ ษาในระบบ
ก ารศกึ ษา เป็นการน�ำ ร ายวิชาหรือก ลุม่ ร ายวิชาที่ได้ศ กึ ษาจากสถาบันอ ดุ มศึกษาอนื่ ห รือเทียบเท่า นำ�ม าเทียบเข้าส ชู่ ดุ ว ชิ า
ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีข องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช
นักศึกษาที่มีสิทธิเทียบงานรายวิชาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคุณสมบัติของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชานั้น ควรมีลักษณะดังนี้
1.		เนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชา
ที่เทียบได้
2. 	ลำ�ดับขั้นของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำ�กว่าตัวอ ักษร C ระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
3. 	จำ�นวนชุดวิชาที่เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบ
นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบงานรายวิชาสามารถยื่นใบคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชา (มสธ. 18) ไปยังสำ�นัก
ทะเบียนและวัดผล ได้ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และดำ�เนินการดังนี้
1.		กรอกขอ้ ความในใบค�ำ ร้องขอเทียบงานรายวิชาทศี่ กึ ษาจากสถาบันอ ดุ มศึกษาอนื่ (มสธ. 18) (สำ�เนาแบบฟอร์ม
จากภาคผนวก หน้า 236) ให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐานดังนี้
		1.1 	สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษาที่ขอเทียบ (TRANSCRIPT) จำ�นวน 3 ฉบับ
		1.2		สำ�เนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำ�คัญการสมรส ใบสำ�คัญ
การหย่า เป็นต้น จำ�นวน 3 ฉบับ
สำ�เนาเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 รายละเอียดต้องครบถ้วน และนักศึกษาต้องลงนามรับรองความถูกต้อง
กับต้นฉบับจริง
2.		หลังจ ากส�ำ นักท ะเบียนและวดั ผลได้ร บั ใบค�ำ ร้องและหลักฐ านขา้ งต้นครบถว้ นพร้อมตรวจสอบผา่ นตามเกณฑ์
การเทียบงานรายวิชา จะจัดส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบอยู่ ในระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการของ
สาขาวิชา
ผลการเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้ร ับใบอนุมัติการเทียบงานรายวิชาจากมหาวิทยาลัย
กรณีที่มีปัญหาในการเทียบงานรายวิชา สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
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4. การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก มีแนวปฏิบัตทิ ี่นักศึกษาต้องดำ�เนินการดังนี้
1.		เงื่อนไขการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		-		ต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในขณะที่ยื่นคำ�ร้อง
		-		เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
		-		มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/
เปลีย่ นวชิ าเอก (อ่านรายละเอียดวุฒกิ ารศึกษาและคณ
ุ สมบัตทิ สี่ าขาวชิ าก�ำ หนดได้จ ากระเบียบการสมัครเป็นน กั ศึกษาของ
ปีการศึกษาที่สมัคร)
2. 	กำ�หนดเวลาในการยื่นคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
		นักศึกษาทปี่ ระสงค์จ ะขอยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าหรือเปลีย่ นวชิ าเอกจะตอ้ งยนื่ ค �ำ ร้องตอ่ มหาวทิ ยาลัยไม่น อ้ ยกว่า
30 วัน ก่อนวันเปิดภ าคการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอ
ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก

วันเปิดภาคการศึกษา

วันสุดท้ายของ
การยื่นคำ�ร้อง

ภาคต้น
ภาคปลาย

15 กันยายน
15 มีนาคม

15 สิงหาคม
13 กุมภาพันธ์

นักศึกษาทีย่ นื่ คำ�ร้องหลังจากระยะเวลาทีก่ �ำ หนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลีย่ น
วิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป
3.		ผลการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
		การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ ได้รับคำ�ร้องของนักศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หน้า 146-147)
4.		สำ�หรับชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิมและมีปรากฏในหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะดำ�เนิน
การโอนชุดวิชาดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ
5.		ขั้นตอนและวิธกี ารขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
		5.1		กรอกรายละเอียดค �ำ ร้องขอยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ า/เปลีย่ นวชิ าเอก (มสธ.9) (สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก
หน้า 228) เขียนหรือพิมพ์ให้ช ัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์		
		5.2		วิชาเอกที่มีกลุ่มวิชาให้นักศึกษาระบุกลุ่มวิชาให้ชัดเจน (ถ้ามี)
		5.3		หลักฐานที่ต้องจัดส่งม ีดังนี้
			-		ใบคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (มสธ.9)
			-		สำ�เนาวุฒิการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ (ต้องส่งใบวุฒิการศึกษามาใหม่แม้จะใช้วุฒิการศึกษาเดิม
						ก็ตาม)
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6.		นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา ต้องยืน่ คำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�นักศึกษา (มสธ.26.1) มาพร้อม
กับคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วย เนือ่ งจากเลขประจำ�ตัวนักศึกษาจะกำ�หนดตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาโดยในคำ�ร้องขอทำ�
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26.1) ให้นักศึกษากรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษาเดิมในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ให้สำ�เนาแบบฟอร์ม
การขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26.1) (สำ�เนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า 239)
		นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 ต้องชำ�ระเงิน จำ�นวน 100 บาท เป็นค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายในการขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาตลอดอายุการเป็นนักศึกษา ตามประกาศฯ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555
7.		การย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกของนักศึกษาพิการ* มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาส
ทางการศึกษาสำ�หรับผู้พิการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ตามศักยภาพของตนเอง และความพร้อมในการจัดการ
ศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยผู้พิการที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกสามารถขอรับคำ�ปรึกษา
เพิ่มเติมและรับข้อสนเทศที่จำ�เป็นก่อนตัดสินใจ ได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทรศัพท์ 0 2504 7821-3
โทรสาร 0 2503 3868 e-mail address: ds.esoffice@stou.ac.th หรือจดหมาย ที่

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
สำ�นักบริการการศึกษา

ติด
แสตมป์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิร าช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ

* ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาขาวิชาใดที่โครงสร้างหลักสูตรต้องศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทยและชุดวิชาภาษาอังกฤษ
ทุ ก ชุ ด วิ ช า ผู้ พิ ก ารต าบอดทั้ ง ส องข้ า งที่ จ ะ ล งท ะเบี ย นเรี ย นห รื อ ส มั ค รเรี ย น ต้ อ งขอคำ �แ นะนำ �ป รึ ก ษาจ ากสาขาวิ ช าห รื อ
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และชุดวิชา 10171
การใช้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าศึกษาได้) สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีชุดวิชาดังกล่าว เป็นชุดวิชาบังคับ
ก่อนหน้าป ี 2544 ให้ศึกษาได้จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
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ต่อไปนี้

8.		นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังสามารถย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกได้เฉพาะสาขาวิชา/วิชาเอก

		1. 	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เฉพาะแขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
		2.		สาขาวิชานิเทศศาสตร์
		3. 	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
		4. 	สาขาวชิ าวทิ ยาการจดั การ ทุกวิชาเอก ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบ ณ
ั ฑิต วิชาเอกการจดั การทอ่ งเทีย่ วและ
การโรงแรม
		5.		สาขาวิชานิติศาสตร์
		6. 	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		7. 	สาขาวิชารัฐศาสตร์
		8. 	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
		9. 	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

หมายเหตุ

* นักศึกษาทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขังทีป่ ระสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาไปศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ต้องส่งใบอนุญาตให้เข้าศึกษาในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระดำ�ริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
				สยามบรมราชกุมารี จากกรมราชทัณฑ์ มาเป็นหลักฐานการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วยเท่านั้น จึงจะได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาได้
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5. การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาทุกหลักสูตรซึง่ ยังไม่ส�ำ เร็จการศึกษา และใช้เวลาศึกษาครบ 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามทีก่ �ำ หนดไว้
ในหลักสูตร สามารถขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อกี 1 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาทีค่ รบกำ�หนด3 เท่า ของระยะเวลา
การศึกษาที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ให้กระทำ�ได้เพียงครั้งเดียว ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จำ�นวน
300 บาท
เงือ่ นไขการนับระยะเวลาการศึกษา  3  เท่าของหลักสูตร และระยะเวลาการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาดังนี้
1. นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา โดยใช้หลักสูตรก่อนปีการศึกษา 2553
		1.1 	นกั ศึกษาหลักสูตร 1 ปี  2 ปี  3 ปี และ  4 ปี ทุกหลักสูตรซึง่ ยังไม่ส�ำ เร็จการศึกษา และใช้เวลาศึกษาครบสามเท่า
ของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร สามารถขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา นับแต่
ภาคการศึกษาที่ครบกำ�หนดสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
		1.2 	นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยใช้วุฒิการศึกษาที่ต้องศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพิ่มเติม
จากหลักสูตรปกติ ซึ่งทำ�ให้จำ�นวนชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดเกินกว่าจำ�นวนที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ (มากกว่า 15 ชุดวิชา)
มหาวิทยาลัยจะเพิม่ เวลาในการศึกษาจากทีก่ �ำ หนดให้อกี   1  ปีการศึกษา ภายหลังจากครบระยะเวลา  3  เท่าของหลักสูตร
หากศึกษาครบระยะเวลาทีเ่ พิม่ แล้วยังไม่ส�ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถขอต่ออายุสถานภาพได้อกี   1  ปีการศึกษา
2. นักศึกษาทีส่ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) โดยใช้หลักสูตรตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2553 เป็นต้นไป
จำ�นวนชุดวิชาที่ศึกษาขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัครเข้าศึกษา
		2.1  ระยะเวลาการศึกษาขึน้ อยูก่ บั จำ�นวนชุดวิชาทีศ่ กึ ษา โดยคำ�นวนจากชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคต้นและ
ภาคปลาย กำ�หนดภาคการศึกษาละ  3  ชดุ วิชา  กรณีมชี ดุ วิชาทีเ่ หลือไม่ถงึ   3  ชดุ วิชา ให้เพิม่ ระยะเวลาการศึกษาอีก  1  ภาคการศึกษา
		2.2 	ระยะเวลาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา 1 ปีการศึกษา ให้นบั ระยะเวลาต่อจาก ปี/ภาคการศึกษา ในข้อ 2.1
		ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและแจ้งให้นักศึกษาที่มีสิทธิต่ออายุสถานภาพนักศึกษาทราบ และจะจัดส่ง
ใบคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ. 25) ให้กับนักศึกษา โดยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. 	กรอกข้อความลงในใบคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ. 25) ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
2. 	ชำ�ระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา 300 บาท ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post โดยแนบ
สำ�เนาใบเสร็จรับเงิน มาพร้อมด้วย
3. 	ส่งใบคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ. 25) พร้อมหลักฐานค่าธรรมเนียมไปยังสำ�นักทะเบียนและ
วัดผลภายในระยะเวลาดังหนังสือแจ้งนักศึกษา เรื่อง “เรื่องการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครบ 3 เท่าของหลักสูตร”
กำ�หนดไว้
4. 	หลังจากสำ�นักทะเบียนและวัดผลได้รบั ใบคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ. 25)  และค่าธรรมเนียม
ของนักศึกษาครบถ้วน จะส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบ และเมื่อดำ�เนินการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้
1.		ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลืออยู่เฉพาะภาคการศึกษาที่กำ�หนดไว้ในหนังสืออนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพ
นักศึกษาเท่านั้น จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นไม่ได้
2. 	กรณีนกั ศึกษาไม่มชี ดุ วิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ตอ่ อายุสถานภาพนักศึกษา
ต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา 500 บาท ไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล
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6. การขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย เพื่อจ ัดส่งเอกสารการสอนและข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่จัดสอบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาในกิจกรรมอื่นๆ สามารถ
ดำ�เนินการขอเปลี่ยนที่อยู่ได้2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 : เปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต
เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g ปริญญาตรีg
คำ�ร้องขอเปลีย่ นทอี่ ยู่ แ ละดำ�เนินก ารตามขนั้ ต อน
ดังนี้
		1.1		บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนที่อยู่ลงในแบบฟอร์มคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ และตรวจสอบข้อมูลการกรอก
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
		1.2		กดปุ่ม  ตกลง  และพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
		1.3		มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการเปลีย่ นทีอ่ ยู่ให้นกั ศึกษาภายใน 3 วันทำ�การ หลังจากทีน่ กั ศึกษาทำ�การตกลง
ยืน่ คำ�ร้องขอเปลีย่ นทีอ่ ยูท่ างอินเทอร์เน็ตแล้ว อนึง่ ในกรณีนกั ศึกษาดำ�เนินการขอเปลีย่ นทีอ่ ยูท่ างอินเทอร์เน็ต ในช่วง 45 วัน
ก่อนสอบ มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
		1.4		เมือ่ มหาวิทยาลัยดำ�เนินการเปลีย่ นทีอ่ ยู่ให้เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งใบอนุมตั กิ ารเปลีย่ นทีอ่ ยู่ให้กบั นักศึกษา
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของทีอ่ ยูว่ า่ ตรงตามทีน่ กั ศึกษาแจ้งไว้หรือไม่ ทัง้ นีส้ ามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเปลีย่ น
ที่อยู่ได้ทางเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th g ปริญญาตรี g ตรวจสอบสถานะคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
ช่องทางที่ 2 : ยื่นคำ�ร้องเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์
ให้นักศึกษาสำ�เนาแบบฟอร์มใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7) จากหน้า 226 หรือ download แบบฟอร์มจาก
http://www.stou.ac.th gปริญญาตรี และปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ต่อไปนี้
1) กรอกแบบฟอร์มใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7) ด้วยตัวบรรจง  ให้ครบถ้วนชัดเจน  
2) กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อใช้ในการติดต่อกรณีพบปัญหาการดำ�เนินการเปลี่ยนที่อยู่
3)		กรอกชือ่ สนามสอบทีต่ อ้ งการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ (ดูรายชือ่ สนามสอบจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียนเรียน)
4) ตรวจทานรายละเอียดของที่อยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วน  เพื่อประโยชน์ในการนำ�จ่ายของที่ทำ�การไปรษณีย์
และหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า จากนั้นลงลายมือชื่อนักศึกษา
5) ส่งแบบฟอร์มใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7)  มาที่
ส่ง...

ติด
แสตมป์

ฝ่ายรับนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล
9/9 หมู่ที่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด					
จังหวัดนนทบุรี  11120                 (เปลี่ยนที่อยู่)
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ตัวอย่างการกรอกใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7)
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คำ�ชี้แจง 1)
		
2)
		
		
		
3)
		
		
		
		
		

การเปลี่ยนที่อยู่จะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นนักศึกษาพึงติดตาม
การส่งเอกสารการสอนและข่าวสารต่างๆ จากมหาวิทยาลัยตามทีอ่ ยูเ่ ดิม จนกว่าจะได้รบั แจ้งการอนุมตั เิ ปลีย่ นทีอ่ ยู่
นักศึกษาที่ยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่เข้ามาในช่วงเวลา 45 วันก่อนวันสอบ มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้
หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบที่สนามสอบตามที่อยู่เดิมหากนักศึกษาไม่สามารถ
เข้าสอบทีส่ นามสอบทีจ่ ดั ให้ได้ สามารถติดต่อขอคำ�แนะนำ�การย้ายสนามสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7231
กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือชุดวิชาการผลิตต่างๆ
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือลงทะเบียน
อบรมเสริมประสบการณ์บัณฑิต และกำ�ลังรอรับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ ให้นักศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยกรอกแบบฟอร์มในคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) แนบมาพร้อม
กับคำ�ร้องขอเปลีย่ นทีอ่ ยู่ เพือ่ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือแจ้งกำ�หนดการเข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะ
ไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ใหม่
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7. การขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าช ื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.		เป็นผู้มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ณ วันที่ยื่นคำ�ร้อง
2.		ต้องยื่นคำ�ร้องภายในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น
3.		นักศึกษาที่สอบผ่านชุดวิชาสุดท้ายแล้ว ไม่อ นุญาตให้เปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
ขั้นตอนการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
1.		นักศึกษาที่ยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล (มสธ.8) จะต้องยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัว
นักศึกษาฉบับใหม่ร่วมด้วย
2.		กรอกแบบฟอร์มข อเปลีย่ นค�ำ นำ�ห น้าช อื่ - ชือ่ - ชือ่ ส กุล (มสธ.8) และแบบฟอร์มขอท�ำ บ ตั รประจำ�ต วั น กั ศึกษา
(มสธ.26) ให้ค รบถ้วนสมบูรณ์ โดยสำ�เนาแบบฟอร์มใบคำ�ร้องจากภาคผนวกหรือ download แบบฟอร์มจาก http://
www.stou.ac.th gปริญญาตรี gแบบฟอร์มต่างๆ
3.		ส่งส ำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล จำ�นวน 1 ฉบับ มาพร้อมแบบฟอร์ม เช่น ใบสำ�คัญ
การสมรส ใบส�ำ คัญก ารหย่า ใบส�ำ คัญก ารขอใช้ค �ำ นำ�หน้าชือ่ -ชือ่ -ชือ่ สกุล คำ�ส งั่ แ ต่งต งั้ ย ศ ฯลฯ แล้วแ ต่ก รณี พร้อมทัง้ รับรอง
สำ�เนาและลงลายมือชื่อทุกแผ่นให้เรียบร้อย
4.		ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Post
จำ�นวน 100 บาท และส่งไปพร้อมคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล (มสธ.8) และคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัว
นักศึกษา (มสธ.26) มาที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองว่า (เปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล)
ตัวอย่างการกรอกใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล (มสธ.8)
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8. การขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวน ักศึกษา ในกรณีต่อไปนี้
1.		บัตรประจำ�ตัวน ักศึกษาหาย
2. บัตรประจำ�ตัวน ักศึกษาชำ�รุด
3.		เปลี่ยนยศ คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
4. บัตรประจำ�ตัวน ักศึกษาหมดอายุ
5.		ย้ายสังกัดสาขาวิชา
ขั้นตอนการขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่
ให้นักศึกษาที่ขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่ส่งเอกสารไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล ดังต่อไปนี้
1. 	กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26) ให้ชัดเจนและครบถ้วน (สำ�เนา
ใบคำ�ร้องจากภาคผนวกหน้า 238)
2. 	ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 - 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ� แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม
ยิ้มเห็นฟัน ฉากหลังของภาพเป็นสีพื้น ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์ม
ด้วยกาว (ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ) ที่มุมบนด้านขวามือของใบคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
3.		ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมขอทำ�บัตรนักศึกษา 100 บาท ด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ กรณี
ทำ�บัตรนักศึกษาฉบับใหม่
4.		กรณีท�ำ บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาเนือ่ งจากย้ายสังกัดสาขาวิชา นักศึกษาต้องกรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษาเดิม
ในแบบฟอร์มขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ. 26.1) และจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมแบบฟอร์มขอย้าย
สังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก (มสธ.9) โดยไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา เนื่องจาก
ได้ชำ�ระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่ายพร้อมกับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว
คำ�ชี้แจง
1.		นักศึกษาใหม่ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา และยังไม่ได้รับบัตรประจำ�ตัว
นักศึกษาให้ดำ�เนินการดังนี้
 		1.1		เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารการสอน แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดส่งบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g ปริญญาตรี g ตรวจสอบการจัดส่ง
บั ต รประจำ � ตั ว นั ก ศึ ก ษา ให้ จั ด ทำ �โดยมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สอบถามที่ ฝ่ า ยรั บ นั ก ศึ ก ษา สำ � นั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7213
		1.2		หากตรวจสอบและไม่พบบัตรเนื่องจากการสูญหายระหว่างการจัดส่ง ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตร
ประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยัง สำ�นักทะเบียนและวัดผล
2.		นั ก ศึ ก ษาที่ ยื่ น คำ � ร้ อ งขอทำ � บั ต รประจำ � ตั ว นั ก ศึ ก ษาฉบั บ ใหม่ แ ละยั งไม่ ไ ด้ รั บ บั ต รประจำ � ตั ว นั ก ศึ ก ษา
ในการเข้าสอบ ให้นักศึกษานำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป ไปติดต่อขอทำ�บัตรเข้าสอบ
ณ กองอำ�นวยการสอบของสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
หมายเหตุ

1) กรณีทำ�บัตรนักศึกษาใหม่เพราะบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหมดอายุ ให้ยื่นคำ�ร้องภายใน 90 วัน นับจากบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหมดอายุ
2) กรณีทำ�บัตรนักศึกษาเนื่องจากเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
		 ตามแบบฟอร์ม (มสธ.8) โดยบรรจุในซองเดียวกันกับการยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา

76

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำ�นักทะเบียนและวัดผล ได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่งเป็น
ระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ให้กบั นักศึกษาทีพ่ ร้อมจะสอบในชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน โดยไม่ตอ้ งรอสอบไล่
ประจำ�ภาคการศึกษา รูปแบบการสอบนีเ้ รียกว่า การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ
Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปิดสอบ
มาแล้ว 23 ชุดวิชา
นักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ Walk-in Exam  ซึง่ จะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำ�ภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบผลการสอบ
ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ  นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam  จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคอีก
แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam สามารถเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหาก
ยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับการศึกษาในระบบทางไกล
ชุดวิชาที่เปิดสอบมาแล้ว 23 ชุดวิชา
10103 	ทักษะชีวิต
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
10111 	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10121 	อารยธรรมมนุษย์
54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
10131 	สังคมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
10141 	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
10151 	ไทยศึกษา
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
13413 	เทคโนโลยีสารสารสนเทศเบื้องต้น
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
20301 	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
30210 	การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และ
90303 พืชเศรษฐกิจ
หลักการตลาด
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
ทรัพยากรมนุษย์		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32206 	สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ		
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆ เพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้น  แต่ละชุดวิชาเลือกสอบ
ได้ 1 คาบ
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วิธีการสมัครสอบ
กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หวั ข้อข่าวประชาสัมพันธ์
มสธ. แล้วคลิกที่เมนู  สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk – in Exam)
ค่าธรรมเนียมสอบ
ชุดวิชาละ 300 บาท ชำ�ระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภาคต้น      	ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม
ภาคปลาย 	 ประมาณกลางเดือนมีนาคม  ถึงกลางเดือนมิถุนายน
ช่วงเวลาและสถานที่สอบ
ภาคต้น    	 เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม   
ภาคปลาย 	 เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน
สอบวันละ 2 คาบ  คาบแรกเวลา  09.00-12.00 น.   คาบที่สองเวลา  13.30-16.30 น.   
1.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6-8 ชั้นลอยและชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา
		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  เพชรบุรี
3.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  นครสวรรค์
4.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  อุดรธานี
5.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  จันทบุรี
6.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  นครศรีธรรมราช
7.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  ลำ�ปาง
8.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  อุบลราชธานี
9.		ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ศูนย์วิทยพัฒนา  	มสธ.  สุโขทัย
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การสำ�เร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร
กิจกรรมก่อนสำ�เร็จก ารศึกษา

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาตามข้อกำ�หนดของ
ห ลักสูตรการศกึ ษากล่าวคอื หลักสูตรการศกึ ษาของแต่ละสาขาวชิ าได้ก �ำ หนดให้ม ชี ดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพเป็นช ดุ ว ชิ า
บังคับในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเข้ารับ
การอบรมตามจำ�นวนวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยนักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าอาหารและที่พัก
ตามจำ�นวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ซึ่งได้กำ�หนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ 2 ส่วนคือ
สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอบไล่ประจำ�ภาคโดยส่วนน้ี ได้กำ�หนดคะแนนการประเมินไว้ร้อยละ 40 และเข้ารับ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำ�นวน 4 คืน 5 วัน ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย กำ�หนดให้นักศึกษา
ส่วนนี้ ได้กำ�หนดคะแนนในการประเมินไว้ร้อยละ 60 และจะนำ�คะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันเพื่อตัดสินผลคะแนน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

การสำ�เร็จก ารศึกษา

นักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือประกาศนียบัตร เมื่อ
1.		สอบได้จ �ำ นวนชดุ วชิ าครบถว้ นตามหลักสูตร และขอ้ ก �ำ ห นดอนื่ ๆ ของสาขาวชิ า คือ ปริญญาตรีศ กึ ษาไม่น อ้ ยกว่า
12 - 28 ชุดวิชา และประกาศนียบัตร ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 - 6 ชุดวิชา
2. 	มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบ ังคับของมหาวิทยาลัย
3.		ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4.		ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ข้อบ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ยการการศกึ ษาขัน้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 64 กำ�หนดให้นกั ศึกษา
ที่จะได้ร ับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) 	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
	 	(ก) สอบได้ช ุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
			(ข) 	ไม่เคยสอบได้ค ะแนนลำ�ดับชั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
			(ค) 	ไม่เคยเรียนซ้ำ�ชุดวิชาใด เพื่อย กระดับคะแนน
			(ง) 	มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับชั้น H เป็นจำ�นวนตั้งแต่ส ามในสขี่ ึ้นไป ของชุดวิชาทั้งหมด
(2) 	เกียรตินิยมอันดับสอง มีคุณสมบัติตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H
เป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
(3) 	สอบได้ช ุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ” หมายถึง สอบได้ช ุดวิชา
ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติ สำ�หรับกรณีที่สาขาวิชากำ�หนดให้
นักศึกษาเรียนชดุ ว ชิ าเพิม่ ข นึ้ เพราะผสู้ มัครเรียนใช้ว ฒ
ุ กิ ารศกึ ษาไม่ต รงตามคณ
ุ สมบัตทิ กี่ �ำ หนด จึงไม่มสี ทิ ธิ์ได้ร บั ป ริญญา
เกียรตินิยมตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว เนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำ�หนดในหลักสูตร
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(4) 	นกั ศึกษาที่ได้ร บั เทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์ห รือโอนชดุ ว ชิ า ไม่มสี ทิ ธิได้ร บั ป ริญญาเกียรตินยิ ม
(5) 	บัณฑิตที่ได้ร ับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้ร ับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตท ี่ได้ร ับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับสอง จะได้ร ับเหรียญเงินเกียรตินิยม
			บัณฑิตที่ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชา
ใดในปีการศึกษาใด จะได้ร ับเข็มทองคำ�ตรีศรเป็นรางวัลผ ลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น

การขอสำ�เร็จก ารศึกษา	 

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารขอสำ�เร็จการศึกษา
ให้กับนักศึกษาประกอบด้วย ใบคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.10) คำ�ชี้แจง แบบกรอกชื่อ - ที่อยู่ และบัตรสีเหลือง
เพือ่ จ ดั ท �ำ ท �ำ เนียบบณ
ั ฑิตให้น กั ศึกษา ดังนัน้ เมือ่ น กั ศึกษาได้ร บั ใบแจ้งผ ลการสอบชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษา
สุดท้ายว่าสอบผ่านทุกชุดวิชาแล้ว นักศึกษาต้องดำ�เนินการดังนี้
1) กรอกขอ้ มูลล งในใบค�ำ ร้องขอส�ำ เร็จก ารศกึ ษา (มสธ.10) และกรอกเฉพาะชอื่ - ทีอ่ ยู่ ทีน่ กั ศึกษาใช้ต ดิ ต่อก บั 
มหาวิทยาลัย และเลขประจำ�ตัวน ักศึกษาลงในสติก เกอร์ จำ�นวน 6 แผ่น ที่จัดส่งให้
2) เตรียมภาพถ่ายขาวดำ�  หรือภาพสี (สวมครุย) ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 7 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ� เขียนชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำ�ตัวน ักศึกษาที่หลังรูปถ่ายทุกรูป
3) สำ�หรับน กั ศึกษาระดับป ริญญาตรี ให้ก รอกรายละเอียดในบตั รสเี หลือง และน�ำ ร ปู ถ า่ ยขนาด 1 นิว้ จำ�นวน 1 รูป
เย็บติดก ับบัตรสเีหลือง เพื่อนำ�ไปจัดทำ�ทำ�เนียบบัณฑิตต่อไป
4) ส่งเอกสารในข้อ 1) ถึง 3) ไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำ�หนังสือรับรอง
การสำ�เร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา

การออกหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา

ภายหลังเสร็จส น้ิ ก ารสอบในแต่ละภาคการศกึ ษา สำ�นักท ะเบียนและวดั ผลจะใช้เวลาประมาณ  35 - 45 วัน ในการ
ประกาศผลการสอบในทุกสาขาวิชา หลังจากนั้นสำ�นักทะเบียนและวัดผลจะเริ่มดำ�เนินการตรวจสอบรายชื่อผู้สำ�เร็จ
การศึกษาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน และนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออ นุมัติการสำ�เร็จการศึกษา ภายหลังจาก
สภามหาวิทยาลัยอ นุมตั กิ ารส�ำ เร็จก ารศกึ ษาแล้ว สำ�นักท ะเบียนและวดั ผลจะด�ำ เนินก ารจัดส ง่ หนังสือร บั รองการส�ำ เร็จก ารศกึ ษา
(มสธ.14) พร้อมใบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16) ให้นักศึกษา นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อ
จะมีสิทธิข์ อรับใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับภาษาไทย (ฉบับแรก) และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
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การขอหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13)
1.		ทางไปรษณีย์
		1.1		กรอกคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/1) ให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง
(สำ�เนาใบคำ�ร้องจากภาคผนวกหน้า 241)
		1.2		ส่งใบแจ้งผลการสอบของภาคการศึกษาสุดท้ายฉบับจริง (ควรถ่ายสำ�เนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย)
		1.3		ส่งหลักฐานการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท ที่ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post
		1.4		ส่งใบคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.10) (สำ�เนาใบคำ�ร้องจากภาคผนวกหน้า 229)
		1.5		รูปถ่ายชุดครุยร ะดับปริญญาตรี ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป สำ�หรับระดับประกาศนียบัตรให้สวมชุด
						แต่งกายสุภาพ
		1.6		ส่งเอกสารในขอ้ 1.1 - 1.5 มายัง สำ�นักท ะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ตู้ ปณ. 333
						ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2.		ติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
		2.1		ติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาเพื่อขอใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษา กรอกด้วย
						ตัวบ รรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน
		2.2		ส่งค �ำ ร้องพร้อมใบแจ้งผ ลการสอบของภาคการศกึ ษาสดุ ท้ายฉบับจ ริง และรปู ถ า่ ยชดุ ค รุยร ะดับปริญญาตรี
						ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป สำ�หรับระดับประกาศนียบัตร ให้สวมชุดแต่งก ายสุภาพ
		2.3		ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
		2.4		นักศึกษาสามารถตดิ ต่อข อรับห นังสือร บั รองการส�ำ เร็จก ารศกึ ษาฉบับช วั่ คราว (มสธ.13) ได้ ภายใน 15 วัน
						หลังวันที่ยื่นคำ�ร้อง

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบรับรองการสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.14) และใบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16)
โดยให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัณฑิตต้องดำ�เนินการดังนี้
1) กรอกรายละเอียดตา่ งๆ ในแบบฟอร์มขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16) โดยช�ำ ระเงินด ว้ ยบริการ Pay at Post
ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ จำ�นวน 800 บาท
2) นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ให้ทางไปรษณีย์ โดยจะแจ้งกำ�หนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทราบต่อไป

การออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

เมื่อนักศึกษาข้ึน ทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะดำ�เนินการจัดทำ�ใบรายงาน
ผลการศกึ ษา (มสธ.15) ฉบับภ าษาไทยฉ บับแ รก ตามล�ำ ดับข องนกั ศึกษาในภาคการศกึ ษาตา่ งๆ แล้วจ ดั ส ง่ ให้ท างไปรษณีย์
โดยไม่ต้องเสียค ่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส ิ้น
กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับแรกเป็นการเร่งด่วน สามารถติดต่อ
ทางไปรษณีย์หรือติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยดำ�เนินการดังนี้

กรณีติดต่อทางไปรษณีย์

1) เขียนเป็นจดหมายโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
		-		ชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำ�ตัวน ักศึกษา ชื่อสาขาวิชา วิชาเอก
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		-		วัน เดือน ปี ที่สำ�เร็จการศึกษา
		-		ภาคการศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา
2) กรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม (มสธ.16) พร้อมค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำ�นวน
800 บาท (กรณีที่ยังไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต) โดยชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การ
ไปรษณีย์
3) ส่งใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) หรือ จดหมายตามข้อ 1 และข้อ 2 ไปยัง
สำ�นักทะเบียนและวัดผล

กรณีติดต่อด้วยตนเอง

1) ยืน่ ค �ำ ร้องโดยกรอกขอ้ ความในแบบการขอใบรับร อง/ใบรายงานผลการศกึ ษา ทีศ่ นู ย์บริการร่วมแบบครบวงจร
และที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทุกแห่ง ดูรายละเอียด หน้า 97-99
2) นำ�บัตรประจำ�ตัวน ักศึกษา มาเป็นหลักฐานในการยื่นคำ�ร้องขอใบรายงานผลการศึกษาเร่งด่วน (มสธ.15)
3) กรอกรายละเอียดตา่ งๆ ในแบบฟอร์มขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16) พร้อมช�ำ ระคา่ ธ รรมเนียมจ�ำ นวน  800 บาท
ที่มหาวิทยาลัย (กรณีที่ยังไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
4) นักศึกษาสามารถรับใบรายงานผลการศึกษาเร่งด่วน (มสธ.15) ด้วยตนเองได้หลังจากวันที่ยื่นคำ�ร้อง
เป็นเวลา 15 วัน
สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะดำ�เนินก ารจัดทำ�ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ให้ก ับนักศึกษาที่ดำ�เนินการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับที่ 2 สามารถติดต่อท างไปรษณีย์หรือติดต่อ
ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยใช้รูปถ่าย (สวมครุยร ะดับปริญญาตรี และแต่งก ายสุภาพสำ�หรับระดับประกาศนียบัตร)
ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป และค่าธรรมเนียม ฉบับล ะ 50 บาท โดยชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์

การขอรับป ริญญาบัตร

1) มหาวิทยาลัยจะจัดให้ม ีพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้ง
รายละเอียดให้น กั ศึกษาทราบเป็นร ายบคุ คล หากภายในเดือนธนั วาคมนกั ศึกษายงั ไม่ได้ร บั แ จ้งร ายละเอียด เกีย่ วกบั ก าร
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรควรติดต่อม ายังสำ�นักบริการการศึกษาโดยด่วน
2) หากนักศึกษาไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำ�หนดเวลา มหาวิทยาลัยจะจัดส่งปริญญาบัตร
ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 45 วัน หากยังไม่ได้รับ
ขอให้ติดต่อทวงถามมายังสำ�นักทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 2 เดือนนับจากวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
เพื่อสำ�นักทะเบียนและวัดผลจะได้ตรวจสอบและไต่สวนไปรษณียภัณฑ์สูญหายกับไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
6 เดือน หลังจากส่งปริญญาบัตรให้นักศึกษา

เนื่องจากแบบฟอร์มและใบคำ�ร้องประเภทต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและใบคำ�ร้องที่ต้องการจาก เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th
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โครงการสัมฤทธิบัตร
มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมฤทธิบัตรใน 2 ระดับ ได้แก่ โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี และโครงการ
สัมฤทธิบ ัตรบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี

เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเผยแพร่ค วามรู้ในแขนงวิชาต่างๆ สูป่ ระชาชนทั่วไปไม่จำ�กัด
อ ายุแ ละวฒ
ุ กิ ารศกึ ษา โดยน�ำ ช ดุ วชิ าทเี่ ปิดส อนในหลักสูตรปริญญาตรีท งั้ 12 สาขาวชิ าของมหาวิทยาลัยป ระมาณ 350 ชุดวชิ า
และ 2 รายวิชา เลือกเรียนได้ค รั้งละ 1 - 3 ชุดวิชา/รายวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดจะได้ร ับใบสัมฤทธิบ ัตร
รับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นชุดวิชาที่อยู่
ในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน
นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีลว่ งหน้ากับโครงการสัมฤทธิบตั ร” เพือ่ ให้นกั เรียนทีก่ �ำ ลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา เรียนสะสมชุดวิชาทีส่ อบผ่านโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ได้รบั โอกาสทีด่ เี รียนปริญญาตรี
ก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น “จบปริญญาตรีเมื่ออายุยังน้อย เพิ่มทางเลือก
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”  
ผูป้ ระกอบอาชีพทุกหน่วยงาน ศึกษาชุดวิชาในโครงการฯ นำ�ความรูไ้ ปพัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับวิทยฐานะใน
วิชาชีพของตน เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่กับการศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรี ได้ เมื่อสอบผ่านสามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่
ขณะนั้นได้จะทำ�ให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยต้องโอนชุดวิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตรให้แล้วเสร็จก่อน
ภ าคการศกึ ษาทจี่ ะลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ ทัง้ นีช้ ดุ ว ชิ าทโี่ อนจะตอ้ งเป็นช ดุ ว ชิ าทีป่ รากฏในโครงสร้าง
หลักสูตรที่ศึกษา

แนะนำ�ชุดว ิชา/รายวิชาที่เปิดใหม่และน่าสนใจ

ชุดวิชาภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร เรียนรูร้ ะบบเสียงภาษจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษร (ตัวอักษรที่ใช้แทน
เสียงอ่าน) ภาษาจีนกลางระบบพินอินคำ�ศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ  550  ตัว
ชุดวิชาภาษาจีนเพือ่ การพาณิชย์   เรียนรูเ้ กีย่ วกับคำ�ศ พั ท์พนื้ ฐาน  ส�ำ นวน และบทสนทนาที่ใช้สอื่ สารกันทัว่ ไปทางการ
พาณิชย์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ การเรียนรู้ฝึกฝนโครงสร้างบทสนทนาและการฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ  500 ตัว
ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง
และอักษรมูล คำ�ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำ�วัน โครงสร้างไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อ
การสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำ�ศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
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รายวิชาภาษาเขมรเพือ่ การธุรกิจ เสนอสาระความรูค้ �ำ ศัพท์ สำ�นวน และบทสนทนาที่ใช้สอื่ สารทางธุรกิจ การค้า
การลงทุน นอกจากนี้ยังมีการฝึกอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรที่ ใช้สื่อสารเพื่อธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสำ�คัญใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว เสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน และบทสนทนาที่ใช้สื่อสาร
เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญในราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการสัมฤทธิบ ตั รเปิดร บั ส มัครปลี ะ 4 ครัง้ ดังตารางด้านล่างสามารถสมัครเรียนทางไปรษณียแ์ ละสมัครดว้ ยตนเองที่
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่
http://www.stou.ac.th เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร
ตารางการสมัครเรียนและการสอบโครงการสัมสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ประจำ�ปี 2559
รุ่นที่

กำ�หนดการสมัคร

วันสอบ

95

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2559

5 - 6 พ.ย. 2559

96

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559

28 - 29 ม.ค. 2560

97

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559

6 - 7 พ.ค. 2560

98

15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560

29 - 30 ก.ค. 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำ�กัดอายุและวุฒกิ ารศึกษา

ด้วยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้

ชุดวิชาละ 1,100 บาท ยกเว้น ชุดวิชาที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา
เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าชุดวิชาปกติ
● ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  โดยรวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว รายวิชาละ 1,000 บาท มี  2 รายวิชา คือ
			1. 	รายวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ 1 	
รหัส  11015
			2. 	รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว  1  	 รหัส  11017
●

การสมัครเรียนซํ้าในชุดวิชา/รายวิชาเดิม
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ ผลการสอบเป็น U และมีความประสงค์จะ
สมัครเรียนในชุดวิชาและรายวิชาเดิมทีส่ อบไม่ผา่ นและไม่ได้เข้าสอบนัน้ ให้สง่ ผลการสอบเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ชุดวิชาละ  400  บาท
- รายวิชาละ  500  บาท
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การโอนชุดว ิชา

ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้
ในชดุ ว ชิ า/รายวชิ านนั้ ๆ แล้ว เมือ่ ส มัครเป็นน กั ศึกษาของมหาวิทยาลัยย งั ส ามารถน�ำ ช ดุ ว ชิ าทสี่ อบผา่ นแล้วโอนเข้าห ลักสูตร
ปริญญาตรีได้ โดยทกุ ช ดุ วชิ าทโี่ อนจะตอ้ งมปี รากฏในโครงสร้างหลักสูตรปจั จุบนั สำ�หรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้สิทธิขอโอนได้หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกท่านประมาณต้นปีของทุกปี ทั้งนี้ผู้เรียน
ไม่ต อ้ งเสียค า่ ใช้จ า่ ยแต่อ ย่างใด หากไม่ส ามารถรว่ มงานพธิ มี อบฯ ได้ มหาวิทยาลัยจ ะจดั ส ง่ ใบสมั ฤทธิบ ตั รไปให้ท างไปรษณีย์
หลังจากเสร็จพิธมี อบ

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

เป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการแก่สังคม สำ�หรับผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ความชำ�นาญในการพัฒนาวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยได้นำ�ชุดวิชาในระดับปริญญาโท
มาให้เลือกเรียนได้ต ามความสนใจได้ครัง้ ละ 1 - 2 ชุดวิชาจากสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวชิ าศลิ ปศาสตร์ สาขาวชิ านเิ ทศศาสตร์
สาขาวชิ าศกึ ษาศาสตร์ สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ สาขาวชิ าเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิ ารฐั ศาสตร์ สาขาวชิ าพยาบาลศาสตร์
ส าขาวชิ าเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะเปิดร บั ส มัครผเู้ รียนปีก ารศกึ ษาละ
2 รุ่น ดังตาราง
รุ่นที่

กำ�หนดการสมัคร

วันสอบ

26

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2559

28 - 29 ม.ค. 2560

27

1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2559

29 - 30 ม.ค. 2560
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ผู้สมัครเรียนต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาละ 11,200 บาท โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากต้องการสมัครเรียนชุดวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบเสียค่าใช้จ่ายชุดวิชาละ 9,500 บาท
ยกเว้น ชุดวิชานัน้ มีการปรับปรุงเอกสารการสอนจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเต็มจำ�นวนและโปรดแนบใบแจ้งผลการสอบเพือ่ เป็น
หลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยสื่อก ารสอน
ประเภทต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ โดยการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มและการเรียน
แ บบมปี ฏิสมั พันธ์อ อนไลน์ (e-Learning) ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน ในวนั ศ กุ ร์ - วันอ าทิตย์ และเข้าส อบตามวนั เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เมื่อสอบผ่านผู้เรียนจะได้ร ับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้ร ับ
ใบสมั ฤทธิบ ตั รบณ
ั ฑิตศ กึ ษา เข้าในหลักสูตรการศกึ ษาระดับป ริญญาโท เมือ่ ส มัครเป็นน กั ศึกษาและผา่ นการคดั เลือกเข้าศ กึ ษา
กับมหาวิทยาลัย และชุดวิชาที่สอบผ่านนั้นเป็นชุดวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรที่ศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา มสธ.

ระบบการศกึ ษาทางไกลของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชก�ำ หนดให้น กั ศึกษา ศึกษาดว้ ยตนเองจากสอื่ ต า่ งๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็น หลัก นักศึกษาจึงต่างคนต่างเรียนอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่จะรู้จักสนิทสนมกับ
เพื่อนในท้องถิ่นที่เรียนร่วมสาขาวิชาเดียวกันจึงมีน้อย หรือเมื่อมีปัญหาวิชาการต้องการจะไต่ถามจากอาจารย์ผู้สอน
แม้จะติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์และจากการเข้ารับการสอนเสริม แต่ก็มีข้อจำ�กัดอยู่บ้าง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิร าชจงึ เห็นว า่ น กั ศึกษาในแต่ละทอ้ งถนิ่ น า่ จ ะสามารถรวมตวั ก นั ท �ำ ก จิ กรรมเพือ่ จ ะได้ม โี อกาสรจู้ กั ส นิทส นมกนั 
เพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราชขึ้นจังหวัดละ 1 ชมรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ข องการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
		1.1		เผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
		1.2		เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวิชาการและอาชีพระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา หรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
		1.3		ส่งเสริมความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
		1.4		ให้บริการ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน
2. รูปแบบโครงสร้างของการจัดตั้งช มรมนักศึกษา

การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาในรูปของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดต่างๆ ในแต่ละ
ชมรมนักศึกษาจะมีคณะกรรมการชมรมที่ ได้มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
เพือ่ เลือกตงั้ ค ณะกรรมการของชมรม ซึง่ จ ะด�ำ รงต�ำ แหน่งว าระหนึง่ ห รือส องปตี ามระเบียบการด�ำ เนินง านของแต่ละชมรม
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3. 	ประเภทของกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
			3.1 กิจกรรมทางวิชาการ
							เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช ่วยเหลือเกื้อกูลด้านวิชาการแก่สมาชิก เช่น กิจกรรมเรียนอย่างไรจึงประสบ
ผลสำ�เร็จ เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
			3.2 กิจกรรมเผยแพร่ความรขู้ ่าวสาร
							เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำ�เอกสาร ข่าวสาร
การจัดทำ�ห้องสมุดย่อยๆ ของชมรม หรือมุมสำ�หรับสมาชิกเพื่อส อบถามข้อมูล
			3.3 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรม เช่น
							3.3.1		กิจกรรมรับขวัญเพื่อนใหม่ กีฬาสชี มรม
							3.3.2	 กิจกรรมระหว่างสมาชิกต่างชมรม
							3.3.3		กิจกรรมคลายเครียดหลังสอบ
							3.3.4	 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพชี่ ่วยน้อง เป็นต้น
			3.4 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจอันด ีระหว่างสมาชิกกับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เช่น
							3.4.1		กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
							3.4.2	 กิจกรรม ราตรี - เขียวทอง
							3.4.3		การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
							3.4.4	 กิจกรรมในวันสำ�คัญต่างๆ เป็นต้น
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4.		การรับสมัครเป็นส มาชิกชมรมนักศึกษา
			4.1 สมัครด้วยตนเองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ชมรมนักศึกษาประจำ�จังหวัด หรือ
			4.2 สมัครทางไปรษณีย์ถึงชมรมนักศึกษา หรือ
			4.3		ติดต่อง านกจิ กรรมนกั ศึกษาฝา่ ยกจิ การนกั ศึกษา สำ�นักบ ริการการศกึ ษา มสธ. โทรศัพท์  0 2504 7697
5.		ประโยชน์ท ี่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
			5.1 มีโอกาสเรียนสำ�เร็จตามจุดมุ่งหมาย
  			5.2 ได้พ บกับเพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 			5.3 ได้ร ับคำ�ปรึกษาแนะนำ�และการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน
 			5.4 ได้ฝ ึกการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อ ย่างมีความสุข
 			5.5 ได้ฝ ึกความเป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
นักศึกษาทสี่ นใจจะสมัครเป็นส มาชิกช มรมนกั ศึกษา มสธ. สามารถตดิ ต่อส มัครได้ในวนั ป ฐมนิเทศนกั ศึกษาใหม่
(ภาคต้น) หรือติดต่อกับประธานชมรมนักศึกษา มสธ. แต่ละจังหวัด ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ใน http://www.stou.ac.th
g สำ�นักบริการการศึกษา g ฝ่ายกิจการนกั ศึกษา g กิจกรรมชมรมนกั ศึกษา หรือต ดิ ต่อฝ า่ ยกจิ การนกั ศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธ รรมาธิราช โทรศัพท์ 0 2504 7638 - 9
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การศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาซงึ่ ม คี วามประสงค์จ ะเรียนวชิ าทหารระหว่างศกึ ษาในมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิร าชตอ่ จ นจบหลักสูตร
ชั้นปีที่ 3 ถึง 5 ของกรมการรักษาดินแดน สามารถสมัครเรียนได้ด ังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครวิชาทหาร
		1.1		สำ�เร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 2
		1.2 	ไม่เคยหยุดพักก ารศึกษาวิชาทหารมาแล้วเกิน 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
		1.3 	มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
		1.4		ไม่เป็นทหารประจำ�การ หรือทหารกองประจำ�การ หรือถูกกำ�หนดตัวเข้ากองประจำ�การแล้ว
		1.5		มีภูมิลำ�เนาอยูจ่ ังหวัดใดก็ได้ แต่ต ้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกกำ�ลังสำ�รองกรมการรักษา
ดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ก่อน จึงขอโอนย้ายไปเรียน ณ ศูนย์ฝึกในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำ�เนาอยู่
2. ระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 30 มิถุนายนของทุกปี
3. การสมัคร
		ขอรับเอกสารสมัครเรียนวิชาทหารทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ หรือสมัครเรียนด้วยตนเองที่
		- ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบ ริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด อำ�เภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2504 7638 - 9, 0 2504 7697, 08 1422 2356, 09 8350 4377
		- 	ส�ำ หรับผ ทู้ อี่ ยู่ในสว่ นภมู ภิ าคสามารถตดิ ต่อข อใบสมัครเรียนวชิ าทหารได้ทศี่ นู ย์ว ทิ ยพฒ
ั นา มสธ. 10 จังหวัด
ได้แก่ นครสวรรค์ ลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี นครนายก เพชรบุรี นครศรีธรรมราชและยะลา
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การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง การผ่อนผัน
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำ�การแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้ พ.ศ.2549 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
● คุณสมบัติ
		1. 	เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		2. 	ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน (กรณีเป็น
					นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องสอบผ่าน 2 ชุดวิชา)
		3.		นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาผ่อนผันได้จนบุคคลนัน้ มีอายุครบ 26 ปีบริบรู ณ์ เว้นแต่ นิสติ หรือ
					นักศึกษาแพทยศาสตร์
● หลักฐานการผ่อนผัน
		1. 	รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำ�นวน  2  รูป
		2. 	สำ�เนาใบสำ�คัญ สด.9
		3. 	สำ�เนาใบสำ�คัญ สด.10 ในกรณีย้ายภูมิลำ�เนาทหาร (ถ้ามี)
		4. 	สำ�เนาทะเบียนบ้าน
		5. 	สำ�เนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
					(การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องนำ�หลักฐาน สด.9 ไปเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยจึงจะทำ�การ
					ผ่อนผันได้)
		6. 	สำ�เนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
		7. 	สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		8.		สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
		สำ�เนาหลักฐานการผ่อนผันทุกฉบับ ผูส้ มัครต้องรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริงและลงลายมือชือ่ กำ�กับ
● ขั้นตอนการดำ�เนินการ
		ส่งหลักฐานการผ่อนผันมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  สำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด  อำ�เภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
● ช่วงเวลาการผ่อนผัน
		ต้องดำ�เนินการส่งหลักฐานภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
● ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
		นางประชุม เพ็ชรรักษ์ งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด  อำ�เภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท์ 0 2504 7638, 08 1422 2356, 09 8350 4377  
โทรสาร 0 2503 3868
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กีฬามหาวิทยาลัย

นักศึกษาซงึ่ ม คี วามประสงค์จ ะสมัครเข้าร บั ก ารคดั เลือกเป็นน กั กีฬาของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชเพือ่ เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
		1.1		มีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยให้นับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน
		1.2		เป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
						1.2.1 กรณีเป็นนักศึกษาใหม่แรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ชุดวิชา
						1.2.2 กรณีเป็นน กั ศึกษาเก่า ต้องสอบผา่ นไม่น อ้ ยกว่า 3 ชุดวชิ า และตอ้ งลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษา
ปัจจุบันอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
2. ระยะเวลารับส มัคร
		ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กรกฎาคม ของทุกปี
3. การขอรับใบสมัครและการสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช
		ขอรับใบสมัคร และสง่ ใบสมัครมาที่ ฝ่ายกจิ กรรมนกั ศึกษา สำ�นักบ ริการการศกึ ษา มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยขอรับใบสมัครได้จ าก
		3.1		กรอกแบบขอรับใบสมัครในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน (ด้านล่าง) และส่งที่
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาตามที่อยู่ข้างต้น หรือโทรศัพท์ 0 2504 7638 - 9, 0 2504 7697
		3.2 	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
		3.3 	สำ�เนาจากเว็บไซต์ท ี่ http://www.stou.ac.th โดยคลิกไปที่ สำ�นัก/หน่วยงาน สำ�นักบริการการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. การประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆ ของกีฬามหาวิทยาลัยทางหน้าเว็บไซต์ข ้างต้น

✂
แบบขอรับใบสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย (กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ...............................................ชื่อสกุล...................................
รหัสน ักศึกษา...............................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ซอย..............................
ถนน.........................................ตำ�บล/แขวง..........................................อำ�เภอ/เขต.......................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.........................................
ลงชื่อ......................................................
               (......................................................)
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การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้เปิดช อ่ งทางการตดิ ต่อส อื่ สารระหว่างนกั ศึกษากบั ม หาวิทยาลัยเพือ่ ให้น กั ศึกษาสามารถขอค�ำ ป รึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ไว้ห ลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย e-mail กระดานสนทนาใน Internet
และการติดต่อด ้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โทรศัพท์

นักศึกษาทมี่ คี วามประสงค์ต อ้ งการขอ้ มูล ข่าวสารทวั่ ไปของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามได้ท่ี ศูนย์ส ารสนเทศ
โทร. 0 2504 7788
นักศึกษาทมี่ ขี อ้ ส งสัยเกีย่ วกบั ก ารลงทะเบียนเรียน การเพิม่ - ถอนชุดวิชา การลาพักการศึกษา การสอบการต่ออายุ
สถานภาพนักศึกษา การสำ�เร็จการศึกษา ขอให้ต ดิ ต่อท ี่ ศูนย์ขอ้ มูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำ�นักท ะเบียนและวดั ผล
โทร. 0 2504 7231
สำ�หรับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ สถานที่สอบ ผลการสอบ และขั้นตอน วิธกี ารดำ�เนินกิจกรรมการศึกษาต่างๆ
นักศึกษาสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทร. 0 2504 7799
นักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อข อคำ�ปรึกษาในปัญหาต่างๆ จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
ทั่วประเทศ (ดูรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ และพื้นที่รับผิดชอบของแต่ล ะศูนย์ฯ ได้ที่หน้า 97-99)
เพื่อให้เรื่องที่ต้องการติดต่อส อบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็วโปรดปฏิบัติดังนี้
		 1. ติดต่อส อบถามเรื่องที่ต้องการทราบ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
		 2. แจ้งช ื่อ - ชื่อส กุล
		 3. แจ้งเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
		 4. ปัญหาที่ต้องการจะสอบถามต้องชัดเจน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หน่วยงาน และเรื่องที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร และ  e-mail address
ได้ทหี่ น้า 94-99)

2. จดหมาย

การติดต่อขอใช้บริการทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกับปัญหาที่ ไม่เร่งด่วน
การเขียนจดหมายนกั ศึกษาควรระบุเลขประจำ�ต วั น กั ศึกษา และประเด็นป ญ
ั หาให้ช ดั เจนโดยจา่ ห น้าซองระบุช อื่ ห น่วยงาน
ที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

คู่มือนักศึกษา 2559
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ติด
แสตมป์

สำ�นัก/สาขาวิชา/สถาบัน/ศูนย์

มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดน นทบุรี 11120

ถ้าต อ้ งการตดิ ต่อเรือ่ ง การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ - ถอนชดุ ว ชิ า การลาพกั ก ารศกึ ษา การลงทะเบียนสอบซอ่ ม
ตลอดจนสอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้
ติด
แสตมป์

สำ�นักท ะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช
ตู้ ปณ.333 ปทจ. หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

3. e-mail

e-mail ถือเป็นการติดต่อที่ทันสมัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงได้เพิ่มช่องทาง
การติดต่อนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น (สามารถดู
e-mail address ได้จ ากหน้า 94-99) หรือนักศึกษาสามารถติดต่อท างหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ Website ของมหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะขอคำ�ปรึกษาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) ของหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ สนทนาปริญญาโทโดยส�ำ นักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา บริการตอบค�ำ ถามนกั ศึกษา โดยคณะท�ำ งานบริหารสารสนเทศในระบบ
อินเทอร์เน็ต และสนทนาทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ
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4. การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จดั ตัง้ หน่วยงานเพือ่ ให้บริการด้านการศึกษาแก่นกั ศึกษาทีป่ ระสงค์จะติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
ในกิจกรรมต่างๆ ทีน่ กั ศึกษาต้องดำ�เนินการตัง้ แต่การสมัคร กิจกรรมระหว่างการศึกษา จนถึงการสำ�เร็จการศึกษานักศึกษา
สามารถขอรับบริการและขอคำ�แนะนำ�ปรึกษาได้ที่
1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
2) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ดูรายละเอียดหน้า 97-99)
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

การติดต่อข อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ

โทรศัพท์/e-mail address

(1) ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
			สำ�นักทะเบียนและวัดผล
			- คุณสมบัติการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    		- การลงทะเบียนเรียน
    		- การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนชุดวิชา
    		- การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
    		- การรักษาสถานภาพนักศึกษา
    		- การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
    		- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา
 			- การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
    		- การขอใบคำ�ร้องผลการสำ�เร็จการศึกษา
				 การสำ�เร็จการศึกษา และอื่นๆ

โทร. 	0 2504 7231
re.reoffice@stou.ac.th

(2)		สาขาวิชาต่างๆ
			- 	การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน
			- 	วิธีการศึกษาชุดวิชา
			- 	การสอบชุดวิชา
			- 	การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ

โทรศัพท์/e-mail address

●

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

โทร. 0 2504 8511-7
laoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 0 2504 8351-3
caoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โทร. 0 2504 8502-4
edoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

โทร. 0 2504 8181-6
msoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชานิติศาสตร์

โทร. 0 2504 8361-5
lweffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทร. 0 2504 8031-3
hsoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โทร. 0 2504 8036-7
nsoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โทร. 0 2504 8196-9
ecoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

โทร. 0 2504 8041-2
heoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชารัฐศาสตร์

โทร. 0 2504 8358-9
psoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

โทร. 0 2504 8046-7
agoffice@stou.ac.th

●

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0 2504 8191-3
stoffice@stou.ac.th

(3)		ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
			สำ�นักบริการการศึกษา
			- 	การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
			- 	การแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
			- 	การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
			- 	ทุนการศึกษา
			- 	โครงการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

โทร. 	0 2504 7696
  		 0 2504 7619
		 0 2504 7629
		 0 2504 7631-7
co.esoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ

โทรศัพท์/e-mail address

(4)			ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
					- 	นักศึกษาวิชาทหาร
					- 	ชมรมนักศึกษา
					- 	กีฬามหาวิทยาลัย

โทร. 	0 2504 7638-9, 0 2504 7697
esoffice@stou.ac.th

(5)			ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สำ�นักบริการการศึกษา
					- การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
					- การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ชำ�รุด/ไม่สมบูรณ์

โทร. 0 2504 7623, 0 2504 7626
esoffice@stou.ac.th

(6)			ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค สำ�นักบริการการศึกษา
						- บริการสอนเสริม ได้แก่ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า
								 การสอนเสริมผ่านสื่อ
						- 	การใช้บริการที่ศูนย์บริการการศึกษา
						- 	การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
(7) 		สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา
						- 	ปัญหาเกี่ยวกับการรับฟัง-รับชมรายการวิทยุกระจายเสียง
								 และรายการวิทยุโทรทัศน์
						- 	ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพซีดีเสียงประจำ�ชุดวิชาและวีซีดี
								 ประจำ�ชุดวิชา
						- 	การขอบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง และ
								 วิทยุโทรทัศน์
						- 	ข้อมูลเกี่ยวกับ CD-ROM การสอนด้วยคอมพิวเตอร์

โทร. 0 2504 7612-6
esoffice@stou.ac.th

โทร.0 2504 7330-2, 0 2504 7415-8
etoffice@stou.ac.th

(8) 		สำ�นักคอมพิวเตอร์
						- 	รายละเอียดของ Website มหาวิทยาลัย

โทร. 0 2504 7426-8
csoffice@stou.ac.th

(9) 		ศูนย์สารสนเทศ
						- 	ตรวจสอบกำ�หนดการกิจกรรมการศึกษาต่างๆ เช่น 
								 การลงทะเบียน เอกสารการสอน การสอนเสริม
								 การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
								 การสอบ การอบรมเข้ม ฯลฯ
						- 	วิธีดำ�เนินการ และขอรับใบคำ�ร้อง

โทร. 0 2504 7788
ic.proffice@stou.ac.th

(10) 		สำ�นักบรรณสารสนเทศ
						- การขอใช้บริการห้องสมุด และบริการสื่อการศึกษาต่างๆ

โทร. 0 2504 7463-4
dioffice@stou.ac.th

(11) 		ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สำ�นักวิชาการ
								- 	การอบรมเข้มชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพของ
											แต่ละสาขาวิชา
								- 	การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

โทร. 0 2504 7531-4
pt.aaoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ
(12) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ทำ�หน้าที่ตัวแทนของ
      					มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้
       		-		รับสมัครนักศึกษาใหม่
       		-		ลงทะเบียนเรียน  ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนชุดวิชา
       		-		ลาพักการศึกษา  
       		-		เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
       		-		ย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนวิชาเอก
       		-		ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
       		-		แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
       		-		ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับการศึกษา
       		-		บริการห้องสมุดและให้บริการสื่อการศึกษาต่างๆ  
       		-		รับคำ�ร้องต่างๆ  
       		-		ตรวจสอบกำ�หนดการของกิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ
		ประกอบด้วย
						● ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำ�ปาง
											หมู่ที่ 2 ถนนลำ�ปาง-เชียงใหม่  
											ตำ�บลปงยางคก  อำ�เภอห้างฉัตร
											จังหวัดลำ�ปาง  52190
		เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ :  ลำ�ปาง  ลำ�พูน  เชียงใหม่  แพร่  พะเยา  
		เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  น่าน
		ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
											4 หมู่ที่  7  ถนนสุโขทัย-กำ�แพงเพชร
											ตำ�บลบ้านกล้วย  อำ�เภอเมือง
											จังหวัดสุโขทัย  65000
		เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ :  สุโขทัย  พิษณุโลก  กำ�แพงเพชร  ตาก  
		อุตรดิตถ์
●

					●		ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
											หมู่ที่ 10 บ้านคำ�กลิ้ง 
											ตำ�บลบ้านจั่น อำ�เภอเมือง
											จังหวัดอุดรธานี 41000
		เขตพื้นที่รับผิดชอบ :  อุดรธานี  หนองบัวลำ�ภู  หนองคาย  		
		ชัยภูมิ  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  		
		นครราชสีมา  บึงกาฬ

โทรศัพท์/e-mail address

โทร.  0 5482 9811-4
lp.adoffice@stou.ac.th

โทร.  	0 5562 0654,  0 5562 0657
      			0 5565 1099-102
sk.adoffice@stou.ac.th

โทร.  0 4299 2496-500
ud.adoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ
					●		ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
											199 หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง 
											ตำ�บลแจระแม อำ�เภอเมือง
											จังหวัดอุบลราชธานี 34000
		เขตพื้นที่รับผิดชอบ :  อุบลราชธานี  อำ�นาจเจริญ  
		ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  บุรีรัมย์  		
		นครพนม

โทรศัพท์/e-mail address
โทร.  0 4528 1891-6
ub.adoffice@stou.ac.th

					● ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
										105/35 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก 
										ตำ�บลวัดไทรย์ อำ�เภอเมือง
										จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :  นครสวรรค์ อุทัยธานี  ชัยนาท
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ พิจิตร

โทร.  0 5622 2450
nw.adoffice@stou.ac.th

					● ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
										196 หมู่ที่  5 ตำ�บลศรีกะอาง
										อำ�เภอบ้านนา
										จังหวัดนครนายก  26110
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :  นครนายก ปราจีนบุรี  ปทุมธานี  		
นนทบุรี  กรุงเพทมหานคร ฉะเชิงเทรา  พระนครศรีอยุธยา  		
สมุทรปราการ  สระบุรี

โทร.  0 3730 6247-9
nk.adoffice@stou.ac.th

					● ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
โทร.  0 3938 9430-3
										หมู่ที่ 1 ถนนจันทบุรี – สระแก้ว
 	 cb.adoffice@stou.ac.th
										อำ�เภอมะขาม
										จังหวัดจันทบุรี  22150
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :  จันทบุรี  ตราด ระยอง สระแก้ว  ชลบุรี
					● ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
โทร.  0 3240 3801-5
										90 หมู่ที่  9  
 	 pb.adoffice@stou.ac.th
										ตำ�บลไร่ส้ม อำ�เภอเมือง
										จังหวัดเพชรบุรี 76000
เขตพื้นที่รับผิดชอบ : เพชรบุรี  สมุทรสาคร  ราชบุรี  		
สมุทรสงคราม  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สุพรรณบุรี  		
นครปฐม
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ
					●		ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
											169  ถนนนครศรีฯ – ร่อนพิบูลย์
											ตำ�บลนาสาร  อำ�เภอพระพรหม
											จังหวัดนครศรีธรรมราช  80001 หรือ
											ตู้ ปณ. 33 ปทฝ. ศาลามีชัย อำ�เภอเมือง  
											จังหวัดนครศรีธรรมราช  80001
		เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ :  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  กระบี  	
่
		พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ชุมพร

โทรศัพท์/e-mail address
โทร.  0 7537 8680-88
nr.adoffice@stou.ac.th

โทร.  0 7326 4014  ต่อ  103, 104  
					●		ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
											116  หมู่ที่  4  ถนนท่าสาป – ลำ�ใหม่
      			0 7326 4023
											ตำ�บลท่าสาป  อำ�เภอเมือง
yl.adoffice@stou.ac.th
											จังหวัดยะลา  95000
		เขตพื้นที่รับผิดชอบ :  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  		
		สตูล  พัทลุง  ตรัง
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521
เป็นป ีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521”
มาตรา 	2 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 	3 	 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาตรา 	4 	 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 	5 	ให้จ ดั ต งั้ ม หาวิทยาลัยข นึ้ ม หาวิทยาลัยห นึง่ เรียกวา่ “มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิราช” เป็นส ถาบันก าร
ศึกษาแบบไม่มชี ั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำ�การวิจัยให้บริการ
ทางวิชาการแก่ส ังคม และทะนุบำ�รุงวัฒนธรรม
ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา 	6 	การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุ-กระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
สภามหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
มาตรา 	7 	การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แบ่งเป็นสาขาวิชา
การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสาขาวิชา ให้ทำ�เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 	8 	มหาวิทยาลัยอาจมีส่วนราชการ ดังนี้
(1) 	สำ�นักงานอธิการบดี
(2) 	สถาบันเพื่อการวิจัย และสำ�นักเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือเพื่อบริการทางวิชาการ
สำ�นักงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็น กอง และแผนก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สถาบันและสำ�นัก อาจแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ ฝ่าย และสำ�นักงานเลขานุการ
ศูนย์ ฝ่าย และสำ�นักงานเลขานุการ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มาตรา 	9 	การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน และสำ�นัก ตามมาตรา 8 ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ ฝ่าย สำ�นักงานเลขานุการ กอง และแผนก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้
ทำ�เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 	10 		ภายใต้ว ตั ถุประสงค์ต ามมาตรา 5 มหาวิทยาลัยจ ะรบั ส ถาบันว ชิ าการชนั้ ส งู อ นื่ เข้าส มทบในมหาวิทยาลัย
ก็ได้ และมอี �ำ นาจให้ป ริญญา ประกาศนียบัตรชนั้ ส งู อนุปริญญา หรือป ระกาศนียบัตรชนั้ ใดชนั้ ห นึง่ แ ก่ผ สู้ �ำ เร็จก ารศกึ ษาจากสถาบัน
วิชาการชั้นสูงนั้นๆ ได้
การรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้ทำ�เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมส ถาบันว ชิ าการชนั้ ส งู ซ งึ่ เข้าส มทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามขอ้ บ งั คับท สี่ ภามหาวิทยาลัยก �ำ หนด
มาตรา 	11 		นอกจากเงินที่กำ�หนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ดังนี้
(1) 	เงินผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) 	ทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำ�ส่งกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 	12		บรรดาทรัพย์สนิ ข องมหาวิทยาลัยจ ะตอ้ งจดั การเพือ่ ป ระโยชน์แ ละตามวตั ถุประสงค์ข องมหาวิทยาลัย
หมวด 2 การดำ�เนินงาน
มาตรา 	13 		ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน
ผูอ้ �ำ นวยการองค์การสอื่ สารมวลชนแห่งป ระเทศไทยหรือผ แู้ ทน ผูว้ า่ การการสอื่ สารแห่งป ระเทศไทยหรือผ แู้ ทน และอธิการบดี
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง กรรมการสภาวิชาการซึ่งสภาวิชาการเลือกจำ�นวนหนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีจำ�นวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเก้าคน
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
มาตรา 	14 		นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำ�รงตำ�แหน่งสองปีแต่จะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระ และ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนแล้ว หรือในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น
อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีท นี่ ายกสภามหาวิทยาลัยแ ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ทู้ รงคณุ วุฒพิ น้ จ ากต�ำ แหน่งต ามวาระแต่ย งั ม ไิ ด้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้นายกสภา
ม หาวิทยาลัยแ ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ทู้ รงคณุ วุฒซิ งึ่ พ น้ จ ากต�ำ แหน่งป ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจ ะได้ท รงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา 15  	สภามหาวิทยาลัยม อี �ำ นาจหน้าทีค่ วบคุมด แู ลกจิ การทวั่ ไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมอี �ำ นาจ
หน้าที่ดังนี้
(1) 	วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกบั ก ารศกึ ษา การวจิ ยั การให้บ ริการทางวชิ าการแก่ส งั คม และการทะนุบ�ำ รุง
วัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ
(2) 	จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) 	อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) 	พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน สำ�นักและสาขาวิชา แล้วแต่กรณี
(5) 	อนุมัตกิ ารรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
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(6) 	พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำ�
(7) 	อนุมตั กิ ารแต่งต งั้ แ ละถอดถอนรองอธิการบดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน ผูอ้ �ำ นวยการส�ำ นัก รองผอู้ �ำ นวยการสถาบัน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
(8) 	จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9) 	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10) 	หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา 	16 		ให้ม สี ภาวชิ าการ ประกอบดว้ ยอธิการบดีเป็นป ระธานสภาวชิ าการ ประธานกรรมการประจำ�ส าขาวชิ า
ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก และศาสตราจารย์ประจำ�  เป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งกับผู้แทนคณาจารย์ประจำ�ที่
คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา สาขาวิชาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีค นหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
มาตรา 	17 		ผู้แทนคณาจารย์ประจำ�ดำ�รงตำ�แหน่งสองปี แต่อ าจได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่อีกได้
ในกรณีท ผี่ แู้ ทนคณาจารย์ป ระจำ�พ น้ จ ากต�ำ แหน่งก อ่ นวาระ และได้ม กี ารเลือกผดู้ �ำ รงต�ำ แหน่งแ ทนแล้ว ให้ผ ไู้ ด้ร บั 
เลือกอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงครบตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา 	18 		สภาวิชาการมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) 	พิจารณากำ�หนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(2) 	เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(3) 	เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สถาบัน สำ�นักและสาขาวิชา
(4) 	พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(5) 	เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(6) 	พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(7) 	จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น
(8) 	พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9) 	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา 	19			การประชุมข องสภามหาวิทยาลัย การประชุมข องสภาวชิ าการ การประชุมข องคณะกรรมการประจำ�
สาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอการแต่งตั้ง หรือการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด
มาตรา 20			ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
จะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีจ ะมอบหมาย
อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งได้รับปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือสถานศึกษาชั้นสูง
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
อธิการบดีดำ�รงตำ�แหน่งสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ การถอดถอนอธิการบดี
ก่อนครบวาระต้องนำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงถอดถอน
รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี และให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีพ้นจากตำ�แหน่งพร้อมกับอธิการบดี
มาตรา 21		ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดี
หลายคนให้รองอธิการบดีท อี่ ธิการบดีม อบหมายเป็นผ รู้ กั ษาการแทน ถ้าอ ธิการบดีไม่ได้ม อบหมายให้รองอธิการบดีท มี่ อี าวุโส
เป็นผู้รักษาการแทน
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ในกรณีที่ไม่มีรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ตำ�แหน่งอธิการบดีว่างลงให้
นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มาตรา 	22		ในสาขาวชิ าหนึง่ ให้ม คี ณะกรรมการประจำ�ส าขาวชิ าคณะหนึง่ ป ระกอบดว้ ยประธานกรรมการคนหนึง่ 
และกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณาจารย์ประจำ�ในสาขาวิชานั้นเลือก
ให้คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการประจำ�สาขาวิชาดำ�รงตำ�แหน่งสี่ปี แต่อ าจได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามีหน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา 	23		ในสถาบันห รือส �ำ นักห นึง่ ให้ม ผี อู้ �ำ นวยการสถาบันห รือผ อู้ �ำ นวยการส�ำ นักค นหนึง่ เป็นผ บู้ งั คับบ ญั ชา
รบั ผ ดิ ช อบในกจิ การของสถาบันห รือส �ำ นัก และจะมรี องผอู้ �ำ นวยการสถาบันห รือรองผอู้ �ำ นวยการส�ำ นักค นหนึง่ ห รือห ลายคน
ก็ได้ เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักจะมอบหมาย
ผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
อื่นของมหาวิทยาลัย และให้ดำ�รงตำ�แหน่งสี่ปี แต่อ าจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
รองผอู้ �ำ นวยการสถาบันห รือรองผอู้ �ำ นวยการส�ำ นักต อ้ งมคี ณุ สมบัตเิ ช่นเดียวกบั ผ อู้ �ำ นวยการสถาบันห รือผ อู้ �ำ นวยการ
สำ�นักและให้อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นัก เป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองผู้อำ�นวยการสถาบันหรือรองผู้อำ�นวยการสำ�นักต่อสภามหาวิทยาลัย
ให้รองผอู้ �ำ นวยการสถาบันห รือรองผอู้ �ำ นวยการส�ำ นักพ น้ จ ากต�ำ แหน่งพ ร้อมกบั ผ อู้ �ำ นวยการสถาบันห รือผ อู้ �ำ นวยการส�ำ นัก
มาตรา 	24		หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารเกีย่ วกบั ก ารเลือกประธานกรรมการประจำ�ส าขาวชิ าและกรรมการประจำ�ส าขา
วิชา ตลอดจนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา และการดำ�เนินงานของสถาบันหรือสำ�นัก ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภามหาวิทยากำ�หนด
มาตรา 	25		คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1)		ศาสตราจารย์ ซึ่งอาจเป็นศาสตราจารย์ประจำ�หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(2)		รองศาสตราจารย์
(3)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4)		อาจารย์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำ�หรืออาจารย์พิเศษ
มาตรา 	26		คุณสมบัตแิ ละวธิ กี ารแต่งต งั้ ศ าสตราจารย์ป ระจำ� รองศาสตราจารย์และผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา 	27		ศาสตราจารย์พ เิ ศษนนั้ จ ะได้ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ โดยค�ำ เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัยแต่ต ้องมีคุณสมบัติทางวิชาการเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ประจำ�
มาตรา 	28		ให้ศาสตราจารย์ประจำ�ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งไปโดยไม่มีความผิดเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
มาตรา 	29		อาจารย์ประจำ�ต้องมีคุณวุฒิได้รับปริญญาช้ันใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเป็นผู้มีความชำ�นาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
อาจารย์พ เิ ศษนนั้ อ ธิการบดีจ ะแต่งต งั้ ข นึ้ ป ระจำ�ป กี ารศกึ ษาโดยค�ำ เสนอแนะของประธานกรรมการประจำ�ส าขาวชิ า
จากบุคคลที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำ�หรือมีความชำ�นาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา 	30 ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก 	เรียกว่า 	 ดุษฎีบัณฑิต 	 ใช้อักษรย่อ 	 ด.
ปริญญาโท 		เรียกว่า 	 มหาบัณฑิต 	 ใช้อักษรย่อ 	 ม.
ปริญญาตรี		เรียกว่า 	 บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ 	 บ.
มาตรา 	31 มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
การกำ�หนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา 	32 สภามหาวิทยาลัยอ าจออกขอ้ บ งั คับก �ำ หนดให้ผ สู้ �ำ เร็จก ารศกึ ษาชนั้ ป ริญญา ได้ร บั ป ริญญาเกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา 	33 สภามหาวิทยาลัยอ าจออกขอ้ บ งั คับก �ำ หนดให้ม ปี ระกาศนียบัตรชนั้ ส งู อนุปริญญา หรือป ระกาศนียบัตร
ได้ดังนี้
(1) 	ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้ร ับปริญญาแล้ว
(2) 	อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ยังไม่ถึงขั้นปริญญาตรี
(3) 	ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา 	34 มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่
ปริญญานั้นๆ
มาตรา 	35 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้
ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตรก็ได้
การกำ�หนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
ครุยว ทิ ยฐานะและเข็มว ทิ ยฐานะจะใช้ในโอกาสใด โดยมเี งือ่ นไขอย่างใด ให้เป็นไปตามขอ้ บ งั คับท สี่ ภามหาวิทยาลัย
กำ�หนด
มาตรา 	36 สภามหาวิทยาลัยอ าจออกขอ้ บ งั คับก �ำ หนดให้ม เี ครือ่ งหมายนกั ศึกษาและก�ำ หนดการใช้เครือ่ งหมาย
ดังกล่าวได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
					
หมวด 4 บทกำ�หนดโทษ
มาตรา 	37 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ หรือเครื่องหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่
จะใช้ ห รือแ สดงดว้ ยประการใดๆ ว่าต นมปี ริญญา ประกาศนียบัตรชนั้ ส งู อนุปริญญา หรือป ระกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระทำ�เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 	38 ในระหว่างทยี่ งั ม ไิ ด้ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ น ายกสภามหาวิทยาลัยแ ละกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยปลัดทบวง
มหาวิทยาลัยหรือผ แู้ ทน ผูอ้ �ำ นวยการส�ำ นักง บประมาณหรือผ แู้ ทน เลขาธิการคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คม
แห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน
อธิบดีกรมไปรษณีย์ โทรเลขหรือผู้แทน ผู้อำ�นวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนและผู้ว่าการ
ก ารสอื่ สารแห่งป ระเทศไทยหรือผ แู้ ทน เป็นก รรมการสภามหาวิทยาลัย และผอู้ �ำ นวยการกองแผนงานสำ�นักงานปลัดท บวง
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบญั ญัตฉิ บับน ี้ คือ เพือ่ ส นองความตอ้ งการของผทู้ ปี่ ระสงค์จ ะได้รบั โอกาสในการศกึ ษาตอ่ ระดับ อุดมศึกษา
ซึง่ ม จี �ำ นวนเพิม่ ม ากขนึ้ เห็นค วรสง่ เสริมให้ม กี ารศกึ ษาระบบเปิดโดยอาศัยส อื่ ก ารสอนทางไปรษณียว์ ทิ ยุก ระจายเสียง และวทิ ยุโทรทัศน์
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและไม่จำ�เป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ ใหญ่แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิทยฐานะ
อันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกชั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำ�หรับผู้สำ�เร็จมัธยมศึกษาตอนปลายในการน้ีเห็นสมควร
จัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547
โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้มีการนำ�วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เพื่อมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจำ�เป็นประกอบกับมีการปฏิรูปการศึกษา จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา 6 มาตรา 15(2) และ (3) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบ งั คับน เี้ รียกวา่ “ขอ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ยการศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2547”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ต ้นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ให้ยกเลิก
(1) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	พ.ศ. 2523
(2) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
(3) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525
(4) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526
(5)		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527
(6) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2527
(7) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527
(8) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2528
(9) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2528
(10) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2528
(11) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2531
(12) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2536
(13) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2542
(14) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2543
ข้อ 	4 	บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 	5 	ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 6 	ใ ห้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาก ารต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ และใ ห้ อ อกร ะเบี ย บแ ละป ระกาศเ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ก ารต าม
ข้อบังคับนี้ และในการนี้ให้มีอำ�นาจกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นได้โดยประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด 1
การจัดการศึกษา
ข้อ 	7 	มหาวิทยาลัยจ ดั ระบบการศกึ ษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งป กี ารศกึ ษาออกเป็นส องภาคการศกึ ษาปกติ ซึง่ ม ี
ระยะเวลาเรียนไม่น อ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ คือ ภาคตน้ แ ละภาคปลาย และอาจจดั ภ าคพเิ ศษซงึ่ ม รี ะยะเวลาเรียนไม่น อ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณีท หี่ ลักสูตรใดมเีหตุผลอันส มควร สภามหาวิทยาลัยอ าจกำ�หนดให้ภ าคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแ ตกต่าง
จากที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	8 	มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกำ�หนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
โดยไม่เข้าห อ้ งเรียนตามปกติและอาจจดั ให้ม กี ารสอนทบทวนเป็นค รัง้ ค ราว ซึง่ เป็นส ว่ นหนึง่ ข องการบริการทางวชิ าการแก่
นักศึกษา โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค และศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
ข้อ 	9 	มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(1) 	หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2) 	หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 10 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน 3 เท่าข องระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น ้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ จึงจ ะยื่นค ำ�ขอสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 11 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดังต่อไปนี้ จึงจะยื่นคำ�ขอสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(1) 	นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
(2) 	นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 12 นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นชุดวิชาบาง
ชุดวิชาให้นั้น มีเวลาการศึกษาดังนี้
(1) 	นักศึกษาซงึ่ ได้ร บั ก ารเทียบงานรายวิชาหรือส มัครเข้าศ กึ ษาโดยใช้ว ฒุ กิ ารศกึ ษาที่ได้ร บั ก ารยกเว้นช ดุ ว ชิ าบาง
ชุดว ชิ าให้ม สี ทิ ธิท จี่ ะศกึ ษาไม่เกิน 3 เท่าข องระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะตอ้ งลงทะเบียนเรียนไม่น อ้ ยกว่า 2 ภาคการศกึ ษา
ปกติ
(2) 	นักศึกษาซึ่งได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิที่จะศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
(3) 	นักศึกษาสมัครเข้าศ กึ ษาโดยใช้ว ฒุ กิ ารศกึ ษาทตี่ อ้ งลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าเพิม่ เติมจ ากหลักสูตรปกติ ซึง่ ท �ำ ให้
จำ�นวนชดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งศกึ ษาทงั้ หมดเกินก ว่าจ �ำ นวนทหี่ ลักสูตรก�ำ หนดไว้ มหาวิทยาลัยจ ะเพิม่ เวลาในการศกึ ษาจากทกี่ �ำ หนด
ในข้อ 10 และข้อ 11 ให้อีก 1 ปีการศึกษา
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยจัดงานรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต
และนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้
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ที่ศึกษา

(1) 	หลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา ตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) 	หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา ตามหลักสูตรสาขาวิชา

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้การจัดงานรายวิชาในแต่ละชุดวิชา
ให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กำ�หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด 2
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
ข้อ		14 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) 	เป็นผู้ที่สำ�เร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) 	เป็นผู้ที่สำ�เร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(3) 	เป็นผ ทู้ สี่ �ำ เร็จอ นุปริญญา หรือป ริญญาชนั้ ใดชนั้ ห นึง่ หรือเทียบเท่าจ ากสถาบันอ ดุ มศึกษาทสี่ ภามหาวิทยาลัย
รับรอง
(4) 	เป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน
ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ		15 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซงึ่ เคยถกู ถ อนสถานภาพการเป็นน กั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย หากการกระท�ำ 
นั้นได้กระทำ�โดยมิได้มีเจตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ�จะกลับเข้าศึกษาใหม่
ได้ห ากสภาวิชาการเห็นส มควรให้เข้าศ ึกษา ทั้งนีเ้มื่อพ ้นก ำ�หนด 5 ปี นับต ั้งแต่ว ันป ระกาศถอนสถานภาพการเป็นน ักศึกษา
ข้อ		16 มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 14 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15 เข้าศึกษาโดย
ไม่มีการสอบคัดเลือก
ข้อ		17 ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศ กึ ษาสามารถสมัครเป็นน กั ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพียงหลักสูตรเดียว และให้เป็นไป
ตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ		18 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษา
แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ		19 สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)		ตาย
(2) 	ลาออก
(3) 	ขาดคุณสมบัติตามข้อ 14 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
(4) 	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5) 	ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
(6) 	ไม่ส �ำ เร็จก ารศกึ ษาภายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตรเว้นแ ต่จ ะได้ร บั อ นุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยให้ต อ่ อ ายุ
สถานภาพนักศึกษา
(7) 	ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ให้เข้าศึกษาต่อ
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(8) 	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้ออก
(9) 	ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ		20 เมือ่ ม หาวิทยาลัยได้ข นึ้ ท ะเบียนผใู้ดเป็นน กั ศึกษาแล้ว ให้ด �ำ เนินก ารตรวจสอบคณุ สมบัตแิ ละการมลี กั ษณะ
ต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีท มี่ เี หตุจ �ำ เป็นไม่อ าจตรวจสอบให้แ ล้วเสร็จภ ายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดในวรรคหนึง่ ได้ให้เสนอตอ่ อ ธิการบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน 6 เดือน
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ		21 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
โทษทางวนิ ยั ท จี่ ะลง ผูม้ อี �ำ นาจสงั่ ล งโทษทางวนิ ยั หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารในการพจิ ารณาลงโทษทางวนิ ยั ให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ		22 สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(1)		นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า 6 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(2)		นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 6 ชุดวิชาขึ้นไป แต่น ้อยกว่า 12 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
(3) 	นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 12 ชุดวิชาขึ้นไป แต่น ้อยกว่า 18 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(4)		นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 18 ชุดวิชาขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
หมวด 3
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา
ข้อ 	23 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา
จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ข้อ 	24 มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
นักศึกษาที่ไม่ได้ล งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด และประสงค์จ ะลาพกั ก ารศกึ ษา หากจะรกั ษา
สถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	25 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตรา
ที่กำ�หนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	26 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพในสาขาวชิ าทศี่ กึ ษาได้ เมือ่ เหลือว ชิ าทีจ่ ะตอ้ งศึกษา
ไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
ข้อ 	27 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กำ�หนดในข้อบังคับนี้ หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อม ให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	28 นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำ�นวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำ�นวน 3 ชุดวิชา
ข้อ 	29 นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใดภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำ�ร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
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ข้อ 	30 ในกรณีท มี่ หาวิทยาลัยป ระกาศไม่เปิดก ารเรียนการสอนชดุ ว ชิ าในภาคการศกึ ษาใด ภายหลังจ ากทนี่ กั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ 	31 นักศึกษาซึ่งมีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
เวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด โดยให้ถ อื ว่าร ะยะเวลาทลี่ าพกั ก ารศกึ ษา ถือเป็นส ว่ นหนึง่ ข องระยะเวลาการศกึ ษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะลาพกั ก ารศกึ ษาได้ค รัง้ ล ะไม่เกินส องภาคการศกึ ษาปกติต ดิ ต่อก นั แต่ในกรณีท นี่ กั ศึกษามคี วามจ�ำ เป็น
ต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เป็นคราวๆ ไป
ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การยื่นคำ�ร้องขอลาพักต้องกระทำ�
ภายในก�ำ หนดเวลาของการถอนชดุ ว ชิ า และให้ถ อื ว่าเป็นการถอนชดุ ว ชิ าทล่ี งทะเบียนเรียนไว้แ ล้วด ว้ ย คำ�ร้องขอลาพกั ก ารศกึ ษา
ที่ได้ยื่นหลังกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำ�ร้องนั้นตกไป
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาให้ถือ
ว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการ
ศึกษาและให้นำ�ความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 	32 การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำ�หนด
ข้อ 	33 	การด�ำ เนินก จิ กรรมในหมวดนี้ ให้เป็นต ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยป ระกาศ
กำ�หนดให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หมวด 4
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 34 ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษา ดังนี้
(1) 	การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2) 	การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
(3) 	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆ จะกำ�หนดในช่วงก่อนสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 35 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี
หรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำ�นาจกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่
ป ระจำ � ภ าคก ารศึ ก ษาต ามลั ก ษณะข องแ ต่ ล ะชุ ดวิ ช าที่ ส าขาวิ ช ารั บ ผิ ด ช อบ แ ต่ ต้ อ งเ ป็ น ไ ปต ามห ลั ก เ กณฑ์ 
การประเมินผลที่มีการกำ�หนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ ทั้งนี้ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
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ประเภทข้อสอบ และจำ�นวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่
สภาวิชาการกำ�หนด
ข้อ 	36  การประเมินผ ลการศกึ ษาชดุ ว ชิ าเชิงท ฤษฎีท มี่ คี ะแนนกจิ กรรมหรือค ะแนนฝกึ ป ฏิบตั หิ ากนกั ศึกษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำ�คะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น
หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และทำ�กิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติทำ�ใหม่
ข้อ 	37 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) 	การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำ�ดับขั้น ผลการสอบ
พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2) 	กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) 	กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชดุ ว ชิ านี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ� 
้ำ สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศกึ ษาทเี่ ปิดส อนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบตั แิ ต่เพียง
อย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
ทั้งนี้การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และสอบ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ 	38 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) 	การตัดสินผลการสอบให้ถือคะแนนรวมของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2) 	กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) 	กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ 	39 การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ข้อ 	40 การประเมินผ ลการศกึ ษาใช้ระบบการให้ล �ำ ดับข นั้ ค วามสามารถในการเรียนรขู้ องนกั ศึกษาในแต่ละชดุ ว ชิ า
ดังนี้
								 ลำ�ดับขั้น	    ความหมาย
								
H
เกียรตินิยม (Honor)
								
S
ผ่าน (Satisfactory)
								
U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
								
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ข้อ 	41 นักศึกษาจะได้รับลำ�ดับขั้น I ในแต่ละชุดวิชา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) 	นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2)		นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติหรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์
ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
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กรณีตาม (1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำ�ดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม โดย
ไม่มีเครื่องหมาย* ที่แสดงว่าเป็นลำ�ดับขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถ ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมลำ�ดับขั้น I จะถูกเปลี่ยนเป็น
U โดยอัตโนมัติ
ข้อ 	42 การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้ลำ�ดับขั้น
H และ S เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้วหรือ
ที่กำ�ลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสม ให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 	43 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับชุดวิชาสะสมใน
ชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย* กำ�กับที่ลำ�ดับขั้นผลการสอบ
ข้อ 	44 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ำ�จนกว่าจะสอบได้แต่ถ้าหาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซ้ำ�อีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชาอื่นแทน
ก็ได้
ข้อ		45 มหาวิทยาลัยจ ะบันท กึ แ ละรายงานผลการศกึ ษาในระหว่างการศกึ ษาตามล�ำ ดับข นั้ ค ะแนนทีไ่ด้รบั ในทกุ ช ดุ ว ชิ า
ข้อ		46 นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบวา่ ด ว้ ยการสอบไล่ ซึ่งม หาวิทยาลัยจ ะประกาศให้ท ราบเป็นค ราวๆ ไป
หมวด 5
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 	47 	ให้ม คี ณะกรรมการขนึ้ ค ณะหนึง่ เรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์”
ซึง่ อ ธิการบดีแ ต่งต งั้ ประกอบดว้ ยรองอธิการบดีท อ่ี ธิการบดีม อบหมายคนหนึง่ เป็นป ระธานกรรมการ และกรรมการอนื่ ซ งึ่ แ ต่งต งั้ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกจำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำ�นักทะเบียน
และวัดผลอีกจำ�นวนไม่เกิน 2 คน ให้ทำ�หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง วิธีการดำ�เนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	48 ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(1)		เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) 	พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3) 	พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ และผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
(4) 	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา
(5) 	ดำ�เนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 	49 นักศึกษาท่ีประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ สามารถยื่นคำ�ร้อง
ต่อมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ภ าคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบผลการศึกษาและ
การเทียบประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	50 การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
(1) 	การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำ�รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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(2) 	การเทียบงานรายวิชา หรืองาน หรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาเป็น
การนำ�งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษามาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
(3) 	การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำ�งานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	51 	รายวิชาหรือก ลุม่ ร ายวิชาทนี่ �ำ ม าขอเทียบงานรายวิชาของนกั ศึกษาซงึ่ ได้ร บั ก ารขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษา
แล้ว และได้ยื่นค ำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ 50(1) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) 	เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2)		เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชานั้น ต้องได้ลำ�ดับขั้นไม่ต่ำ�กว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
ข้อ 	52 	การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบและ
เมื่อเทียบงานรายวิชา นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หนึ่งปีการศึกษา
งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำ�มารวมคำ�นวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร
ข้อ 	53 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำ�มาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ยื่นคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ 50(2) ต้องมีลักษณะตามที่คณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 	54 	งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งยื่นคำ�ขอเทียบงาน
รายวิชาตามข้อ 50(2) หรือข้อ 50(3) ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 	55 ให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ได้แต่งตั้ง
ข นึ้ ในแต่ละสาขาวชิ า เป็นผ พู้ จิ ารณาเทียบผลการศกึ ษาหรือก ารเทียบประสบการณ์เป็นง านรายวิชาในชดุ ว ชิ าของสาขาวชิ า
ภ ายในระยะเวลาอนั ส มควร และน�ำ เสนอตอ่ ค ณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์เพือ่ พ จิ ารณา
อนุมัติ
เพือ่ ป ระโยชน์แ ห่งก ารเทียบผลการศกึ ษาและการเทียบประสบการณ์ข องผศู้ กึ ษานอกระบบและผศู้ กึ ษาตามอธั ยาศัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทดสอบความรู้เนื้อหาสาระที่นำ�มาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้วยวิธีต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เห็นสมควร เช่น สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ ฝึกปฏิบัติ หรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์อาจดำ�เนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก็ได้
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หมวด 6
การโอนชุดวิชา
*ข้อ 	56 การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำ�ชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านแล้ว
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 7
การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอก
ข้อ 	57 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกสามารถกระทำ�ได้ ดังนี้
(1) 	จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(2) 	จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะย้ายสังกัด
สาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก
(3) 	การย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(4)		นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม
หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ ภายในกำ�หนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา
หมวด 8
การสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	58 ผู้สำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) 	สอบได้จำ�นวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำ�หนดของสาขาวิชา
(2) 	มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบ และข้อบังคับ
(3) 	ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) 	ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ		59 ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้โดยเฉพาะ
นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับทกี่ ำ�หนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ตนจะขอรับ
อนุปริญญา
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 	60 ให้น กั ศึกษายนื่ ค �ำ ร้องขอส�ำ เร็จก ารศกึ ษาตอ่ มหาวทิ ยาลัยไม่น อ้ ยกว่าส ามสิบว นั ก่อนวนั ส นิ้ ภ าคการศกึ ษา
ภาคสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ 	61 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ	 *แก้ไขโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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ข้อ 	62 	เมือ่ ส ภามหาวิทยาลัยอ นุมตั สิ �ำ เร็จก ารศกึ ษา วันส �ำ เร็จก ารศกึ ษาให้ถ อื ว นั ถ ดั จ ากวนั ส นิ้ ส ดุ ก ารสอบประจำ�
ภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มายื่น
ในภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำ�ภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำ�ร้อง
ขอสำ�เร็จการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	63 	มหาวิทยาลัยจ ะบันท กึ แ ละรายงานผลการส�ำ เร็จก ารศกึ ษาในใบรายงานผลการศกึ ษาตามลำ�ดับข นั้ คะแนน
ในชุดวิชาที่สอบผ่าน
ข้อ 	64 	นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) 	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
		(ก) 	สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
		(ข) 	ไม่เคยสอบได้คะแนนลำ�ดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
		(ค) 	ไม่เคยเรียนซ้ำ�ชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
		(ง) 	มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H เป็นจำ�นวนตั้งแต่ส ามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด
(2) 	เกียรตินิยมอันดับสอง มีคุณสมบัติตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H เป็น
จำ�นวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
ข้อ 	65 	นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 	66 	บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด
ในปีการศึกษาใด จะได้รับเข็มทองคำ�ตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
ข้อ 	67		เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำ�สั่ง
หรือคำ�วินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย
แล้วแต่ก รณี
หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารอทุ ธรณ์ การพจิ ารณาวนิ จิ ฉัยช ขี้ าดอทุ ธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้ บ งั คับท สี่ ภามหาวิทยาลัยก �ำ หนด

118

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทเฉพาะกาล
ข้อ 	68 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง หรือมติอื่นใดที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้ให้นำ�ระเบียบ
ประกาศ คำ�ส่ังหรือมติที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ
คำ�สั่ง หรือมติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 	69 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรไปพลางก่อน จนกว่าจะมีข้อบังคับ ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
							     		

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

(ลงนาม)             เกษม  สุวรรณกุล
		
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
		 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 กำ�หนดการให้ปริญญาเกียรตินิยม ในข้อ 64 (1) (ก)



แห่งข อ้ บ งั คับมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2547 ไว้ ดังต อ่ ไปนี้ “สอบได้ช ดุ ว ชิ าครบตามหลักสูตร
ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ” หมายถึง สอบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติสำ�หรับกรณีที่สาขาวิชากำ�หนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้นเพราะผู้สมัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตาคุณสมบัติ
ที่กำ�หนดจึงไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำ�หนดในหลักสูตร

คู่มือนักศึกษา 2559

119

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
ให้เหมาะสมยิ่งข ึ้นอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยโดยคำ�แนะนำ�ของสภาวิชาการ จึงกำ�หนดข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1		ข้อบ งั คับน เี้ รียกวา่ “ขอ้ บ งั คับส ภามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย ก ารศกึ ษาขนั้ ปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 2)
พ.ศ. 2548”
ข้อ 	2		ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3		ให้ยกเลิกความในข้อ 56 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ขอ้   56  การโอนผลการศกึ ษาของนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการน�ำ ช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาได้ส อบผา่ นแล้วห ลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรมาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด”
ข้อ 	4 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
						
									

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548

									
(ลงนาม)                เกษม  สุวรรณกุล
             									 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
									 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3				ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นบทนิยาม ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
“การเทียบแทน หมายความว่า การนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง ครอบคลุม หรือคล้ายคลึงกัน
ซึ่งได้ถูกกำ�หนดมาให้ใช้แทนกัน”
ข้อ 	4				ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2547
“ข้อ 12/1 นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรเดิมตามที่กำ�หนดใน
ข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิที่จะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำ�ลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำ�หนดใน
ข้อ 10 ข้อ 11 หรือข้อ 12”
ข้อ 	5 	ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 43			เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับชุดวิชาสะสม
ในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * กำ�กับที่ลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้”
ข้อ 	6 	ให้ยกเลิกความในข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 45			มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำ�ดับขั้นความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา”
ข้อ 	7 		ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 45/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
“ข้อ 45/1		การบันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ในกรณีที่มีการนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำ�มาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชาให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชา
ที่นำ�มาเทียบแทนกัน”
ข้อ 	8 	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด 6/1 การเทียบแทน ข้อ 56/1 และ ข้อ 56/2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
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หมวด 6/1
การเทียบแทน
ข้อ 	56/1  ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ ให้สาขาวิชาดำ�เนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) 	ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้นำ�ชุดวิชาหรือรายวิชา
ที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ซึ่งนำ�มาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น
(2) 	ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ ใดๆ ให้นักศึกษา
สามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้นำ�
ชุดวิชาหรือรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาใน
หลักสูตรเดิมนั้น
ให้สภาวิชาการพิจารณากำ�หนดแนวทางการเทียบแทนระหว่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม
และเมื่อกำ�หนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
ข้อ 	56/2 นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้”
ข้อ 	9 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
                      		

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

									        (ลงนาม)           คณิต  ณ นคร
								                                              (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)
           									       อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  								                          ทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ขอ้ บังคับนี้ คือ โดยทีม่ หาวิทยาลัยได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีในหลายสาขาวิชาประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษาเป็นจำ�นวนมากไม่สามารถเร่งรัดให้จบหลักสูตรตามกำ�หนดเวลาได้ และมีนักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม
รวมทั้งไม่สามารถย้ายไปศึกษาในหลักสูตรใหม่ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปิดหลักสูตรเดิมได้ จึงจำ�เป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2556
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2556 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1		 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2556”
ข้อ 	2		 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3		 ให้ยกเลิกความในข้อ 47 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 	47 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด”
ข้อ 	4		 ให้ยกเลิกข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54 และข้อ 55 แห่ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 	5		 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
   
                   	

           	

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(ลงนาม)                 คณิต  ณ นคร
(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 15 กำ�หนดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนจากผลการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ
ต่างรูปแบบได้ ไม่วา่ จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ จากการเรียนรูน้ อกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน  2545 ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสูก่ ารศึกษาในระดับปริญญาตรีได้และเพือ่ ให้การเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีมคี วามสอดคล้องกับพระราชบัญญัตแิ ละประกาศดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิก ความในข้อ 47 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
และได้ปรับบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับข้อบังคับทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั วางขึน้ ใหม่ ประกอบกับได้ยกเลิกข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51 ข้อ 52
ข้อ 53 ข้อ 54 และข้อ 55 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 จึงจำ�เป็นต้องออก
ข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 จึงกำ�หนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2556”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ		3 	ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ		15		 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับแต่วันประกาศ
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี”
ข้อ 	4 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
                      	

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ลงนาม)                  คณิต  ณ นคร
                    	 (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)
           	
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพือ่ ให้การอทุ ธรณ์แ ละการพจิ ารณาวนิ จิ ฉัยช ขี้ าดอทุ ธรณ์ เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อย อาศัยอ �ำ นาจตามความในขอ้ 67
ของขอ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบ งั คับน เ้ี รียกวา่ “ขอ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การอทุ ธรณ์แ ละการพจิ ารณาวนิ จิ ฉัย
ชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	นักศึกษาผใู้ ดได้รบั คำ�ส งั่ ห รือค �ำ ว นิ จิ ฉัยใด ทีอ่ อกตามขอ้ บ งั คับ ระเบียบหรือป ระกาศของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัย
ธรรมาธิราชอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นปริญญาตรี และไม่พอใจในคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่แจ้ง
คำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยดังกล่าว
คำ�อุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง อันเป็นสาระสำ�คัญ
ที่โต้แย้งคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย
การอทุ ธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ท เุ ลาการบงั คับต ามค�ำ ส งั่ ห รือค �ำ ว นิ จิ ฉัย เว้นแ ต่ส ภามหาวิทยาลัยม มี ติให้ท เุ ลาการบงั คับ
ตามคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยดังกล่าว
ข้อ 	4 	เมือ่ ห น่วยงานทแี่ จ้งค �ำ ส งั่ ห รือค �ำ ว นิ จิ ฉัย และได้รบั คำ�อ ทุ ธรณ์ภ ายในก�ำ หนดเวลาตามขอ้ 3 แล้ว ให้เสนอเรือ่ ง
ต่อผ อู้ อกคำ�ส ั่งห รือค ำ�ว ินิจฉัยน ั้น เพื่อให้ผ อู้ อกคำ�ส ั่งห รือค ำ�ว ินิจฉัยร ายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังส ภามหาวิทยาลัย
และให้หน่วยงานที่แจ้งคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้นแจ้งการรับคำ�อุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่ว ันที่ได้รับคำ�อุทธรณ์
ข้อ 	5 	เมือ่ ได้ร บั ร ายงานความเห็นพ ร้อมเหตุผลตามขอ้ 4 แล้ว สภามหาวิทยาลัยอ าจพจิ ารณาทบทวนค�ำ ส งั่ ห รือ
คำ�วินิจฉัยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำ�หรือการมีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้น
และอาจมคี �ำ ส งั่ เพิกถ อนหรือเปลีย่ นแปลงค�ำ ส งั่ ห รือค �ำ ว นิ จิ ฉัยน นั้ ไม่ว า่ ท งั้ หมดหรือแ ต่บ างสว่ นโดยจะให้ม ผี ลยอ้ นหลังห รือให้
มีผลไปถึงอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่ง หรือมีข้อกำ�หนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้ต้องการดำ�เนิน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ว ันที่ได้รับรายงานความเห็น
ในกรณีท สี่ ภามหาวิทยาลัยไม่ส ามารถพิจารณาให้แ ล้วเสร็จต ามระยะเวลาได้ ให้ห น่วยงานทแี่ จ้งค �ำ ส งั่ ห รือค �ำ ว นิ จิ ฉัย
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว และในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ได้ครั้งละ
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่ว ันที่ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว
ข้อ 	6 	ให้หน่วยงานที่รับคำ�อุทธรณ์แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันที่หน่วยงานได้รับผลคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์จากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 	7 	ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ม กี รรมการสภามหาวิทยาลัยผ ทู้ รงคณุ วุฒเิ ป็นป ระธาน และกรรมการอนื่ อ กี ม จี �ำ นวนไม่เกินห า้ ค นท�ำ ห น้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ ก รอง
อุทธรณ์และจัดท ำ�ความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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ข้อ 	8 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551

                   	
             	

(ลงนาม)                  วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ. 2558
เพื่อให้การดำ�เนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ. 2558”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้
“การเทียบแทน” หมายความว่า การนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระใกล้เคียง ครอบคลุม หรือคล้ายคลึงกัน
ซึ่งได้ถูกกำ�หนดมาให้ใช้แทนกัน
ข้อ 	4 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
การจัดการศึกษา
ข้อ 	5 	มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัดภาคพิเศษ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
6 สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณีทหี่ ลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนัน้ แตกต่าง
จากที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	6 	มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยกำ�หนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้า
ห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา
โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
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ข้อ 	7 	มหาวิทยาลัยจะกำ�หนดเวลาที่นักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำ�หนดเวลาแตกต่าง
กันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลาศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยกระจายเวลาสำ�หรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็นสัญลักษณ์ 6 (อ-ส-ป-ก)
6 	หมายถึง 6 หน่วยกิต
อ 	หมายถึง การศึกษาจากสื่อหลัก ตามที่หลักสูตรกำ�หนด ดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน หรือตำ�ราเรียนด้วยตนเอง หรือหนังสือชุดความรู้ และแบบฝึกปฏิบัติ
รวมทัง้ สือ่ อืน่ ๆ ทีก่ �ำ หนดไว้ประจำ�ชุดวิชา เช่น กิจกรรมประจำ�ชุดวิชา ซีดเี สียงหรือดีวดี หี รือซีดมี ลั ติมเี ดียประจำ�ชุดวิชา (ถ้ามี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบ
ดิจทิ ลั หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous)
ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12 - 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส 	หมายถึง การศึกษาจากสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์
ซีดีหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า การประชุมทางไกล เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 0 - 2 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์
ป หมายถึง การทำ�กิจกรรมภาคปฏิบัติ การทำ�การทดลองในห้องปฏิบัติการการศึกษา การสังเกต กรณีศึกษา
การทำ�งานตามที่ได้รบั มอบหมาย การอบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพ การปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง สถานการณ์เสมือนจริง
สถานการณ์จำ�ลอง ใช้เวลาประมาณ 0 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพกำ�หนด
ก 	หมายถึง การศึกษาเสริม คือ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น การศึกษาจากหนังสืออ้างอิง หรือ
ตำ�ราที่กำ�หนดให้ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
มุม มสธ. การปรึกษาและซักถามอาจารย์ เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 1 - 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวด 2
ชื่อและโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ 	8 	ประกาศนียบัตรให้เรียกชื่อเต็มภาษาไทย เป็น “ประกาศนียบัตร................” เรียกชื่อเต็มภาษา
อังกฤษ เป็น “Certificate in................” โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา (ศาสตร์) นั้นๆ และเรียกชื่อย่อภาษาไทยเป็น
“ป. ................” เรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น “Cert. in……….” โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา (ศาสตร์) นั้น ๆ
ข้อ 	9 	หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะในระดับต่ำ�กว่าอุดมศึกษา มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ข้อ 10 	มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
6 หน่วยกิต
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละชุดวิชามีค่า
หน่วยกิตแตกต่างจากที่กำ�หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 	นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรให้มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และใช้เวลาศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่น
คำ�ขอสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
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หมวด 3
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 	12 	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(1) 	ส�ำ เร็จการศึกษาไม่ต�่ำ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
(2) 	สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
(3) 	ส�ำ เร็จการศึกษาไม่ต�่ำ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันการศึกษานั้นๆ รับรอง
(4) 	สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ 	13 	ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 12 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ 	14 	มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 13 เข้าศึกษาโดยไม่มี
การสอบคัดเลือก
ข้อ 	15 	ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ตอ่ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้ขนึ้ ทะเบียนผูน้ นั้ เป็นนักศึกษาแล้ว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 	16 	สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) 	ตาย
(2) 	ลาออก
(3) 	ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 13
(4) 	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5) 	ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
(6) 	ไม่ส�ำ เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยให้ตอ่ อายุ
สถานภาพนักศึกษา
(7) 	ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	17 	เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการทำ�หน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ เี หตุจ�ำ เป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดในวรรคหนึง่ ได้ ให้เสนอต่ออธิการบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน 6 เดือน
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	18 	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด
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วินัย โทษทางวินัย ผู้มีอำ�นาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงโทษทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา
ข้อ 	19 	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และ
อย่างมากไม่เกิน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ข้อ 	20 มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำ�หนด ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และประสงค์จะลาพักการศึกษา หาก
จะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	21 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น ตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด พร้อมกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	22 	นกั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นชุดวิชาใดในการประเมินผลตามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับนี้ หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อม ให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	23 	นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชุดวิชา ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำ�นวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำ�นวน 3 ชุดวิชา
ข้อ 	24 	นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใด ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ย่ืน
คำ�ร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ข้อ 	25 	ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาใด ภายหลังจากทีน่ กั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ 	26 	นกั ศึกษาซึง่ มีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยนื่ คำ�ร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลา
ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด โดยให้ถอื ว่าระยะเวลาทีล่ าพักการศึกษา ถือเป็นส่วนหนึง่ ของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษา
จะลาพั ก การศึ ก ษาได้ ค รั้ ง ละไม่ เ กิ น สองภาคการศึ ก ษาปกติ ติ ด ต่ อ กั น แต่ ใ นกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ความจำ � เป็ น ต้ อ ง
ลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
คราว ๆ ไป  
ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การยื่นคำ�ร้องขอลาพักต้องกระทำ�
ภายในกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย คำ�ร้องขอลาพัก
การศึกษาที่ได้ยื่นหลังกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำ�ร้องนั้นตกไป
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึง่ ภาคการศึกษา ให้ถอื ว่า
การลาพักการศึกษาในภาคนัน้ เป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการศึกษา  
และให้นำ�ความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 	27 	การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำ�หนด
ข้อ 	28 	การดำ�เนินกิจกรรมในหมวดนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยประกาศ
กำ�หนดให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
หมวด 5
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 	29 	ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา และใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษา ดังนี้
(1) การให้คะแนนกิจกรรม หรือการฝึกปฏิบัติ
(2) การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่าง ๆ จะกำ�หนดในช่วงก่อนสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	30 	การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดว่า ชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี
หรือชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำ�นาจกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติ และการสอบไล่ประจำ�
ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีการ
กำ�หนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สาขาวิชาใด เห็นว่า ชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
ประเภทข้อสอบ และจำ�นวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามทีส่ ภาวิชาการ
กำ�หนด
ข้อ 	31 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีทมี่ คี ะแนนกิจกรรม หรือคะแนนฝึกปฏิบตั ิ หากนักศึกษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำ�คะแนนกิจกรรม หรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวม กับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น หาก
สอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และทำ�กิจกรรม หรือฝึกปฏิบัติใหม่
ข้อ 	32 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
(1)		การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำ�ดับขั้นผลการสอบ
พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2) 	กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผา่ น แต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบตั ิ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎี ไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํา้ ในภาคทีส่ อบไม่ผา่ น สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
แต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) 	กรณีสอบไล่ผา่ นเฉพาะภาคทฤษฎี แต่สอบไม่ผา่ นภาคปฏิบตั ิ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบตั ไิ ม่ผา่ นอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้
ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้า สามารถกระทำ�ได้ ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว
จนกว่าจะสอบผ่าน
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การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ข้อ 	33 	การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ข้อ 	34 	การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้ล�ำ ดับขัน้ ความสามารถในการเรียนรูข้ องนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา
ดังนี้
คะแนน
ลำ�ดับขั้น
ความหมาย
ร้อยละ  76-100
H (Honour)
เกียรตินิยม
ร้อยละ  60-75
S (Satisfactory)
ผ่าน
ต่ำ�กว่าร้อยละ  60
U (Unsatisfactory)
ไม่ผ่าน
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
ข้อ 	35 	นักศึกษาจะได้รับลำ�ดับขั้น I ในแต่ละชุดวิชา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2) นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติ หรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์
ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กรณีตาม (1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำ�ดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม
โดยไม่มีเครื่องหมาย * ที่แสดงว่าเป็นลำ�ดับขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อม ลำ�ดับขั้น I
จะถูกเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ
ข้อ 	36 	การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพือ่ ให้ครบหลักสูตร ให้นบั เฉพาะชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบได้ล�ำ ดับขัน้ H
และ S เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้ว หรือ
ที่กำ�ลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสม ให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 	37 	เมือ่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้วและสอบไม่ผา่ นมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นบั ชุดวิชาสะสมในชุดวิชา
นั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * กำ�กับที่ลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้
ข้อ 	38 	นกั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ซ้�ำ จนกว่าจะสอบได้ แต่ถา้ หาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ำ�อีก หรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
ข้อ 	39 มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำ�ดับขั้นความสามารถในการ
เรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา
ข้อ 	40		การบันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ในกรณีที่มีการนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำ�มาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชา ให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชาที่
นำ�มาเทียบแทนกัน
ข้อ 	41 		นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
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หมวด 6
การโอนชุดวิชาและการเทียบแทน
ข้อ 	42 	การโอนผลการศึกษาของนักศึกษา เป็นการนำ�ชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาได้สอบผ่านแล้วในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง ของมหาวิทยาลัย หรือสัมฤทธิบตั รตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทกุ ชุดวิชาทีป่ รากฏในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 	43 	ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ ให้สาขาวิชาดำ�เนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) 	ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้น�ำ ชุดวิชาหรือรายวิชาที   ่
นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนำ�มา
ใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น
(2) 	ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ใดๆ ให้นกั ศึกษาสามารถ
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้นำ�ชุดวิชาหรือ
รายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรเดิมนัน้   
ให้สภาวิชาการพิจารณากำ�หนดแนวทางการเทียบแทนระหว่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม
และเมื่อกำ�หนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  
ข้อ 	44 	นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้
หมวด 7
การสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	45 	ผู้สำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) สอบได้จำ�นวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำ�หนดของสาขาวิชา หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
ในข้อบังคับนี้
(2) 	มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับนี้
(3) 	ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) 	ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
(5) 	ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ 12 และข้อ 13 เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 	46 	ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
สุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาตามข้อ 45
ข้อ 	47 	ให้ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเป็นผูพ้ จิ ารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ข้อ 	48 	เมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั สิ �ำ เร็จการศึกษา วันสำ�เร็จการศึกษาให้ถอื วันถัดจากวันสิน้ สุดการสอบประจำ�
ภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มายื่นใน
ภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำ�ภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำ�ร้อง
ขอสำ�เร็จการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	49 	เมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั สิ �ำ เร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา ใบประกาศ-
นียบัตร และใบรายงานผลการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา โดยจะรายงานผลการสำ�เร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาตามลำ�ดับขัน้ 
ความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่าน ถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	50 	เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำ�สั่งหรือ  
คำ�วินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย แล้วแต่
กรณี   
หลักเกณฑ์และวิธกี ารอุทธรณ์ การพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำ�หนด   
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)             องค์การ  อินทรัมพรรย์
                   		     (รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์)  
             		         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ 	 เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยดำ�เนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงจำ�เป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และการดำ�เนินการเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซึ่งเป็นการกำ�หนดกรอบความประพฤติและแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เหมาะสม อาศัยอำ�นาจตามความใน
ข้อ 6 และ ข้อ 21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“วินัย” หมายความว่า ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อกำ�หนดที่นักศึกษาพึงยึดถือและปฏิบัติขณะที่มีสถานภาพการเป็น
นักศึกษา
“หลักส ตู ร” หมายความวา่ หลักสูตรทมี่ หาวิทยาลัยจ ดั ให้การศกึ ษาทงั้ ในระดับป ระกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร รวมทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทุกหลักสูตร
ข้อ 	4 	วินัยของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
(1) 	ปฏิบัตติ ามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำ�สั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(2) 	ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(3) 	แสดงกิริยาและวาจาที่สุภาพเรียบร้อยต่ออาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย
(4) 	ไม่ประพฤติในทางที่ทำ�ให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
(5) 	ไม่กระทำ�การใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
(6) 	ไม่กระทำ�การปลอมแปลง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารอันเป็นเท็จ แสดงต่อมหาวิทยาลัย
(7) 	ไม่ก ระทำ�ก ารทจุ ริตในการสอบ หรือม พี ฤติกรรมสอ่ ว า่ จ ะท�ำ การทจุ ริตในการสอบ หรือพ ยายามกระทำ�เช่นว า่ น นั้
(8) 	ไม่ก อ่ การทะเลาะววิ าทหรือก อ่ ให้เกิดอ นั ตรายตอ่ ผ อู้ นื่ ห รือย ยุ งให้เกิดเหตุว นุ่ วายขนึ้ ในมหาวิทยาลัย สนามสอบ
หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ข้อ 	5 	โทษทางวินัยนักศึกษา มีลำ�ดับขั้นดังต่อไปนี้
(1) 	ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
(2) 	ทำ�ทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) 	ปรับตกชุดวิชา หรือรายวิชา
(4) 	สั่งพักการศึกษา
(5) 	ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 	6 	โทษวนิ ยั ต ามขอ้ 5(1) และ  (2)  ใช้ส �ำ หรับก ารกระท�ำ ผ ดิ วนิ ยั ข องนกั ศึกษาตามขอ้ 4 ทีไ่ ม่ก อ่ ให้เกิดค วามเสียห าย
อย่างร้ายแรง
ข้อ 	7 	โทษวนิ ยั ต ามขอ้ 5(3)  (4) และ  (5)  ใช้ส �ำ หรับก ารกระท�ำ ผ ดิ วนิ ยั ข องนกั ศึกษาตามขอ้ 4 ทีก่ อ่ ให้เกิดค วามเสียห าย
อย่างร้ายแรง
การลงโทษทางวนิ ยั ต ามขอ้ 5(4) ให้ก ระทำ�ได้ไม่เกินห นึง่ ป กี ารศกึ ษา และนกั ศึกษาจะตอ้ งลงทะเบียนรกั ษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา และไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ถูกลงโทษ
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การลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(5) นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
หนึง่ ป กี ารศกึ ษา นับจ ากภาคการศกึ ษาทถี่ กู ถ อนสถานภาพและหากมกี ารสมัครเข้าศ กึ ษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยภายหลัง
ร ะยะเวลาดงั ก ล่าว จะไม่ส ามารถโอนชดุ ว ชิ า หรือร ายวิชาที่ได้ศ กึ ษาไว้แ ล้วม าเป็นช ดุ ว ชิ าของหลักสูตรในการสมัครครัง้ ใหม่
ในกรณีที่นักศึกษากระทำ�ความผิดวินัยตามข้อ 4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษาให้ลงโทษตามข้อ 5(5)
เพียงสถานเดียว และนักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาห้าปี นับจากวันท่ีได้มี
ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากสภาวิชาการได้เห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่สามารถโอนชุดวิชา หรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วมาเป็นชุดวิชาของหลักสูตรในการสมัครครั้งใหม่
ข้อ 	8		 การเพิ่มโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว ให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) 	นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(1) แล้วกระทำ�ผิดซ้ำ� ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(2)
(2) 	นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(2) แล้วกระทำ�ผิดซ้ำ�  ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(3) หรือ (4) ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่ก รณี
(3) 	นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(3) แล้วกระทำ�ผิดซ้ำ� ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(4)
(4) 	นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(4) แล้วกระทำ�ผิดซ้ำ� ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(5)
(5) 	นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(4) และฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 7 วรรคสองให้เพิ่มโทษ
เป็นข้อ 5(5) โดยมีข้อห้ามตามข้อ 7 วรรคสาม
การเพิม่ โทษแก่น กั ศึกษาทถี่ กู ล งโทษทางวนิ ยั แ ละจะเพิม่ โทษหนักก ว่าท กี่ �ำ หนดใน (1) (2) (3) หรือ (4) ให้พ จิ ารณา
ถ งึ พ ฤติการณ์ค วามรา้ ยแรงของการกระท�ำ แ ละความเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ เป็นส �ำ คัญ แต่จ ะเพิม่ โทษเกินก ว่าท กี่ �ำ หนดไว้ใน (5) ไม่ได้
ข้อ 	9 	การลดโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ข ้อ 5(4) หรือ (5) เว้นแต่เป็นโทษที่ลงแก่การกระทำ�
ความผิดตามข้อ 4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษา ให้กระทำ�ได้เมื่อนักศึกษาลุแก่โทษ ยอมรับผิดในการกระทำ�
ให้ค �ำ นึงถ งึ ส ภาพแห่งพ ฤติการณ์ ความรา้ ยแรงของการกระท� 
ำ และความเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ เป็นส �ำ คัญ แต่จ ะลดโทษลงต�่ำ ก ว่า
ข้อ 5(2) ไม่ได้
ข้อ 10 เมื่อมีการกระทำ�ผิดวินัยของนักศึกษาเกิดขึ้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนวินัย
นักศึกษาขึ้นคณะหนึ่งทำ�หน้าที่พิจารณาสอบสวนการกระทำ�ความผิดของนักศึกษา โดยให้มีอำ�นาจเรียกตรวจและ
รวบรวมพยาน และหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิดวินัย เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระทำ�ผิดวินัย
หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด หรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป
ในการแต่งต งั้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึง่ อธิการบดีอ าจมอบหมายให้ค ณะกรรมการชดุ ห นึง่ ช ดุ ใดของมหาวิทยาลัย
ทำ�หน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งก็ได้
กรณีที่นักศึกษากระทำ�ผิดวินัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา เป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำ�ความผิดของนักศึกษา
ข้อ		11 ให้ห น่วยงานทเี่ กีย่ วข้องกบั ก รณีท มี่ กี ารลงโทษทางวนิ ยั น กั ศึกษาแจ้งค �ำ ส งั่ ล งโทษทางวนิ ยั เป็นล ายลกั ษณ์
อั ก ษรให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาท ราบโดยไ ม่ ชั ก ช้ า และให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ล งโทษท างวิ นั ย ตามร ะเบี ย บนี้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
หน่วยงานทกี่ �ำ หนดใน ข้อบ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การอทุ ธรณ์แ ละการพจิ ารณาวนิ จิ ฉ ยั ช ขี้ าดอทุ ธรณ์ข อง
นักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที่ได้รับคำ�สั่งลงโทษทางวินัย
ข้อ		12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
										

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

(ลงนาม)                ปรัชญา  เวสารัชช์
               	
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
         	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และ ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” หมายความว่า การบันทึกรับผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
การสมัครและมีคุณสมบัติผู้สมัครว่าครบถ้วนแล้วเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผู้สมัคร ” หมายความว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำ�รุงการศึกษา
“ค่าลงทะเบียนเรียน” หมายความว่า ค่าชุดวิชา และค่าวัสดุการศึกษา
“เอกสารเกี่ยวกับการสมัคร” หมายความว่า ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
“ใบสมัคร” หมายความว่า ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“เอกสารประกอบการสมัคร” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามที่กำ�หนดในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	4 	เมื่อนายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนจากผู้สมัคร
ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเบื้องต้นของเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กำ�หนดในหลักสูตรนั้น รวมทั้งการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 โดยให้ดำ�เนินการ
แ ล้วเสร็จพ ร้อมทงั้ แ จ้งผ ลการขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาให้ผ สู้ มัครทราบภายในสสี่ บิ ว นั นับแ ต่ว นั ท นี่ ายทะเบียนได้ร บั เอกสาร
เกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน
ข้อ 	5 	กรณีท นี่ ายทะเบียนตรวจสอบพบวา่ ผ สู้ มัครขาดคณุ สมบัตแิ ละมลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามทกี่ �ำ หนดในหลักสูตร
ที่ประสงค์จะสมัคร แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอื่นให้นายทะเบียนแจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว หากผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นตามที่นายทะเบียนแนะนำ�  ให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้น หากผู้สมัครไม่ประสงค์หรือไม่แจ้งความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นภายในเวลาที่กำ�หนด
ให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนคืนแก่ผู้สมัคร
สำ�หรับค า่ ล งทะเบียนเรียนตามหลักสูตรทจี่ ะได้ข นึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาตามวรรคหนึง่ น นั้ หากคา่ ล งทะเบียนเรียน
ที่ส่งมานั้นไม่เพียงพอสำ�หรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร ให้ผู้สมัครชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เมื่อผู้สมัคร
ได้ช �ำ ระคา่ ล งทะเบียนเรียนเพิม่ เติมค รบถว้ นแล้วให้น ายทะเบียนขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาในหลักสูตรนนั้ หากคา่ ล งทะเบียน
เรียนที่ส่งมาเกินกว่าค่าลงทะเบียนเรียนสำ�หรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตรให้คืนเงินส่วนเกินแก่ผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	6 	หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่กำ�หนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบตามกำ�หนดเวลาในข้อ 4 และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้ในภายหลัง
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ข้อ 	7 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้
									
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                  ปรัชญา  เวสารัชช์
                	 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์)
            	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช

138

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 20 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี จึงกำ�หนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1	 	ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4 	ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้าม
ข องนกั ศ กึ ษา” ซึง่ อ ธิการบดีแ ต่งต งั้ ประกอบดว้ ยรองอธิการบดีท อี่ ธิการบดีม อบหมายเป็นป ระธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาหรือผู้แทนจำ�นวนสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจำ�นวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำ�นวนไม่เกินสองคนให้ทำ�หน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 	5 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) 	มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการสืบสวนสอบสวน
(2) 	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
(3) 	ไม่เป็นคนล้มละลาย
(4) 	ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) 	ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่ก รณีความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาท
(6) 	ไม่เคยถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะเหตุทุจริต
หรือประพฤติมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่
(7) 	ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกจากงาน หรือเลิกจ้างด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(8) 	ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ 	6 	ให้ค ณะกรรมการมวี าระการด�ำ รงต�ำ แหน่งค ราวละสองปแี ต่อ าจได้รบั ก ารแต่งต งั้ ใหม่ได้ กรรมการผทู้ รงคณุ วุฒิ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนมีวาระเท่าที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งพร้อมกันทั้งหมด และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ 	7	 	นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) 	ตาย
(2) 	ลาออก

คู่มือนักศึกษา 2559

139

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(3) 	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5
(4) 	อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ 	8	 	คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) 	กำ�หนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) 	พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
(3) 	แต่งต งั้ ค ณะอนุกรรมการ คณะท�ำ งาน หรือม อบหมายบคุ คลให้ด �ำ เนินก ารเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดตามทคี่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
(4) 	ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 	9		การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ป ระชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวนิ จิ ฉัยช ขี้ าดของทปี่ ระชุมให้ถ อื เสียงขา้ งมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ม เี สียงหนึง่ ในการลงคะแนนถ้าค ะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ		10		ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการกำ�หนดขึ้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กำ�หนดได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำ�เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายเวลา
คราวละไม่เกินหกเดือน
หากกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคสองครบสองครั้งแล้ว ยังไม่สามารถดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การมลี กั ษณะตอ้ งหา้ มของนกั ศึกษาให้แ ล้วเสร็จได้ ให้น ายทะเบียนเสนอเรือ่ งตอ่ ค ณะกรรมการเพือ่ พ จิ ารณาให้ค วามเห็นห รือ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางดำ�เนินการต่ออธิการบดีเพื่อให้มีคำ�สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ข้อ 	11		เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ผู้ใดแล้ว ปรากฏชัดแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการใช้วุฒิการศึกษาปลอม หรือวุฒิการศึกษานั้น
ไม่ถ กู ต อ้ ง หรือไม่ต รงตามหลักฐ านทปี่ รากฏตอ่ น ายทะเบียน ให้น ายทะเบียนแจ้งให้น กั ศึกษาทราบพร้อมแจ้งส ทิ ธิแ ละหน้าทีข่ อง
มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบให้น กั ศึกษาทราบตามความจ�ำ เป็น และให้โอกาสแก่น กั ศึกษาได้ท ราบขอ้ เท็จจ ริงอ ย่างเพียงพอ
นักศึกษามีสิทธิที่จะโต้แย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ภายในสามสิบว นั นับแ ต่ว นั ท นี่ ายทะเบียนได้แ จ้งให้ร บั ท ราบขอ้ เท็จจ ริง ทัง้ นีห้ ากนกั ศึกษาไม่โต้แ ย้งชีแ้ จง และแสดงพยาน
หลักฐานต่อนายทะเบียนตามเวลาที่กำ�หนดจะถือว่านักศึกษายอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยไม่ขอโต้แย้งหากนักศึกษา
แจ้งเหตุที่ ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการได้ตามที่กำ�หนด นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการอาจขยายเวลาให้นักศึกษาได้อ ีกต ามทเี่ห็นส มควรแต่ต ้องไม่เกินห กสิบว ันน ับจ ากวันท คี่ รบกำ�หนดระยะเวลา
ในการโต้แ ย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐาน
ข้อ 12 		เมือ่ ค รบก�ำ หนดเวลาตามขอ้ 11 วรรคสอง ให้น ายทะเบียนจดั ท �ำ ร ายงานผลการตรวจสอบหาขอ้ เท็จจ ริง
ซึง่ ป ระกอบดว้ ยขอ้ เท็จจ ริง ข้อโต้แ ย้ง และความเห็น พร้อมทงั้ เสนอพยานหลักฐ านประกอบเสนอตอ่ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนนำ�เสนอต่ออธิการบดี เพื่อมีคำ�สั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไป
ข้อ 	13 	เมื่ออธิการบดีได้รับความเห็นของคณะกรรมการและรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ
นายทะเบียนหากอธิการบดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้สั่งการไปตามความเห็นนั้น
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หากอธิการบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม
หรือพ จิ ารณาทบทวน หากคณะกรรมการตรวจสอบเพิม่ เติมห รือท บทวนแล้วย นื ยันค วามเห็นเดิมให้อ ธิการบดีส งั่ ก ารไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการนั้น
ในกรณีที่อธิการบดีได้สั่งให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาผู้ใดตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจสั่งนายทะเบียน
ให้แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไปก็ได้
ข้อ 	14 	ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
เสร็จสิ้นแล้ว หากพบหรือปรากฏเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาหรือมีคำ�ร้องเรียน
หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้นายทะเบียนดำ�เนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ห้ามมิให้ดำ�เนินการเกี่ยวกับคำ�ร้องเรียน
หรือเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ปรากฏผู้ร้องเรียน
ข้อ 	15 	นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยใดตามระเบียบนี้ ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำ�หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์
ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำ�สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาทราบไปพร้อมกับคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย
ของมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ 	16 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือค�ำ สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
									
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
	 (ลงนาม)                   ปรัชญา  เวสารัชช์
                   	 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความ
ในข้อ 6 และข้อ 33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2547
อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การลงทะเบียนและการลาพกั ก ารศกึ ษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าชุดวิชา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน สื่อประกอบ
การสอน แบบฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การศึกษา และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
“การลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลง
ชุดวิชา
ข้อ 	4 	การดำ�เนินการตามระเบียบนี้ให้นักศึกษาชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าวัสดุการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่
นักศึกษา อันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำ�เนินการของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการร้องขอจาก
นักศึกษาโดยต้องได้รับอนุมัติคืนเงิน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนจากนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป
ข้อ 	5 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	6 	นักศึกษาตอ้ งลงทะเบียนเรียนตามวธิ กี ารทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ภายในก�ำ หนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 	7 	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษามาพร้อมกับ
ก ารลงทะเบียนเรียน และนกั ศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าใดเป็นค รัง้ แ รกตอ้ งช�ำ ระคา่ ว สั ดุก ารศกึ ษาของชดุ ว ชิ านนั้ พ ร้อม
กับการลงทะเบียนเรียนด้วย
ข้อ 	8 	นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่านในชุดวิชาใดในภาคการศึกษาใด และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชา
นั้นให้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	9 	นักศึกษาที่ไม่ได้ล งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ		10 นักศึกษาทมี่ สี ทิ ธิล งทะเบียนเรียนลา่ ช้าก ว่าก �ำ หนดและไม่ต อ้ งช�ำ ระคา่ ธ รรมเนียมลงทะเบียนเรียนลา่ ช้าค อื
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(1) 	นกั ศึกษาทเี่ หลือช ดุ ว ชิ าทจี่ ะตอ้ งศกึ ษาในหลักสูตรไม่เกินส ามชดุ ว ชิ าสดุ ท้ายของภาคการศกึ ษาปกติซงึ่ ช ดุ ว ชิ า
ท นี่ กั ศึกษามสี ทิ ธิล งทะเบียนเรียนได้จ ะตอ้ งเป็นช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาสอบไม่ผ า่ นจากการสอบซอ่ มในภาคการศกึ ษาทผี่ า่ นมา หรือ
(2) 	นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรเป็นชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษที่ผ่านมาและ
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษนั้น
นักศึกษาจะต้องยื่นคำ�ร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนด ตามวรรคหนึ่งก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ถ้าพ้นกำ�หนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนด
การลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนดตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาจะต้องสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	11		ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าในชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณี
ที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัตแิ ล้วเท่านั้น
ข้อ 	12 	นักศึกษาทศ่ี กึ ษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรทสี่ าขาวชิ าก�ำ หนดแล้ว แต่ม คี วามประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
เกินโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรต่อ
นายทะเบียนมาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสร้างหลักสูตร
หมวด 2
การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
ข้อ 	13 	นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาใดแล้วป ระสงค์จ ะลงทะเบียนเพือ่ ข อเพิม่ ช ดุ ว ชิ าให้ย นื่ ค �ำ ร้อง
ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและ
ได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น
ข้อ 	14 	นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ยื่นคำ�ร้อง
ขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 	15 	ภายหลังจากที่ได้รับทราบผลการลงทะเบียนเรียนและเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วหากนักศึกษา
ป ระสงค์จ ะถอนชดุ ว ชิ าใด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอถอนชดุ ว ชิ าตอ่ น ายทะเบียนกอ่ นการสอบไล่ในภาคการศกึ ษานนั้ เป็นเวลาไม่น อ้ ยกว่า
หนึ่งเดือน
ข้อ 	16 	นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วด้วยวิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชา
หากนายทะเบียนตรวจสอบพบข้อผิดพลาดซึ่งต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา ให้นายทะเบียนแจ้งให้
นักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อให้นักศึกษาดำ�เนินการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำ�หนด
ข้อ 	17 ให้นำ�ความในข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การลงทะเบียนเพื่อการเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชาในหมวดนี้
โดยอนุโลม
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หมวด 3
การลาพักการศึกษา
ข้อ 	18 	นักศึกษาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษา
ต่อนายทะเบียนพร้อมชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะลาพักการศึกษา แต่ต ้องไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ต้องยื่นคำ�ร้องภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ในกรณีที่นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผล
มาในค�ำ ร้องพร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษาเพือ่ รกั ษาสถานภาพเป็นน กั ศึกษาให้ค รบถว้ นตามจ�ำ นวนภาคการศกึ ษาทลี่ าพกั 
ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาถึงเหตุผลและความจำ�เป็นก่อนอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 	19 	นักศึกษาที่ไม่ได้ล าพกั ก ารศกึ ษาภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอลาพกั ก ารศกึ ษา
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก ็ได้
เมื่อพ้นกำ�หนดเวลายื่นคำ�ร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษาไม่ได้ดำ�เนินการลาพักการศึกษาต่อนายทะเบียน
มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 	20 	นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไปและไม่ได้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษา
ภายในกำ�หนดเวลา และมหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์จะขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุเหตุผลและความจำ�เป็นต่อ
นายทะเบียนเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
จนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	21 	นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาใดแล้ว จะขอลาพกั ก ารศกึ ษาในภาคการศกึ ษาทีล่ งทะเบียนเรียน
แล้วนั้นไม่ได้ แต่ส ามารถขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	22 	นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่นักศึกษา
รอผลการสอบซ่อมหรือผลการสอบภาคพิเศษ หากชุดวิชาดังกล่าวสอบไม่ผ่านและเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษานั้น ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลาพักการศึกษาล่าช้า โดยไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า
ข้อ 	23 การยกเลิกการลาพักการศึกษาให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอถอนการลาพักการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ภายในกำ�หนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาให้นักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                   ปรัชญา  เวสารัชช์
                       	
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                  	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำ�หนดเป็นไป
โดยถกู ต อ้ งในการศกึ ษาตามหลักสูตร อาศัยอ �ำ นาจตามความในขอ้ 6 และ ข้อ 19(6) ของขอ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	 ในระเบียบนี้
“สถานภาพนักศึกษา” หมายความว่า สถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4 	 นักศึกษาที่ศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสามารถขอต่ออายุ
สถานภาพนกั ศึกษาและศกึ ษาตอ่ ได้อ กี ห นึง่ ป กี ารศกึ ษา นับแ ต่ภ าคการศกึ ษาทคี่ รบก�ำ หนดสามเท่าข องระยะเวลาการศกึ ษา
ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร โดยให้กระทำ�ได้เพียงครั้งเดียว
ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาที่กำ�ลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาดำ�เนินการขอต่ออายุ
สถานภาพนักศึกษาภายในหกสิบวันก่อนการสอบไล่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพ
ข้อ 	5 	 การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ให้ดำ�เนินการดังนี้
(1)		เมื่อนักศึกษาได้รับการแจ้งการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอตอ่ อ ายุส ถานภาพนกั ศึกษาภายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนด พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมตามอตั ราทมี่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด
(2) 	เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาตามข้อ 5(1) แล้ว ให้ดำ�เนินการพิจารณา
คำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันที่ได้รับคำ�ร้อง
(3) 	ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนพิจารณาคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 	6 	 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประสงค์
จะขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ยื่นคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้า เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาเหตุผลและ
ความจำ�เป็นภายในสิบห้าวันก่อนวันสอบไล่ในภาคการศึกษาแรกที่ได้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาไปแล้ว
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 	7 	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                 ปรัชญา  เวสารัชช์
                    		 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                		
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สำ�เร็จการศึกษา
และได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
7/2528 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. 	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย หากสอบไม่ผ่านชุดวิชาใด และได้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประจำ�ภาคการศึกษานั้นแล้ว ยังไม่ต้องลาพักการศึกษาและชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป
2. 	นกั ศึกษาทสี่ อบซอ่ มแล้วไม่ผ า่ น ให้ล งทะเบียนเรียนชา้ ก ว่าก �ำ หนดในภาคการศกึ ษาถดั ไปได้ ถ้าม กี ารเปิดส อน
ชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านนั้น ในกรณีที่นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษา
จะต้องลาพักการศึกษาและชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
3. 	นกั ศึกษาทไี่ม่ล งทะเบียนสอบซอ่ มจะตอ้ งลาพกั ก ารศกึ ษาและช�ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษา เพือ่ รกั ษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาจนกว่าจะลงทะเบียนเรียนอีก
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
						
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2528
		
(ลงนาม)                   วิจิตร  ศรีสอ้าน
                      	  (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
                 	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
                                 	
ประธานสภาวิชาการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพือ่ ให้การยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ า และการเปลีย่ นวชิ าเอกของนกั ศึกษา เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อย อาศัยอ �ำ นาจตาม
ความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี
จึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และ
การเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“การย้ายสังกัดสาขาวิชา” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาจากสาขาวิชาเดิมไปสังกัดสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้าย
“การเปลี่ยนวิชาเอก” หมายความว่า การเปลี่ยนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ศึกษาจากเดิมไปยังวิชาเอกอื่น
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะอื่นในสาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำ�หนดไว้
ในหลักสูตรของวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ขอเปลี่ยน
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4 	นักศึกษาที่ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายหรือวิชาเอกที่ขอ
เปลี่ยนใหม่
ข้อ 	5 	นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ให้ยื่นคำ�ร้องต่อนายทะเบียนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกพร้อมทั้งชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
นักศึกษาที่ยื่นคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ภายหลังจากระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำ�หนด
ในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนดำ�เนินการย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ 	6 	เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามที่กำ�หนดในหลักสูตรใหม่แล้ว
ให้ด �ำ เนินก ารยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าหรือเปลีย่ นวชิ าเอกให้แ ก่น กั ศึกษา และแจ้งผ ลการอนุ มัตกิ ารยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าหรือก ารเปลีย่ น
วิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำ�ร้องของนักศึกษา
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนด
ไว้ในหลักสูตรใหม่ ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำ�ร้องของนักศึกษา
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อาจตัดสินว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่กำ�หนดในหลักสูตรใหม่ได้ ให้
นายทะเบียนเสนอต่อสาขาวิชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เมื่อได้รับคำ�ตอบจากสาขาวิชาแล้วให้นายทะเบียนแจ้ง
ผลการดำ�เนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำ�ตอบจาก
สาขาวิชา
การยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าหรือก ารเปลีย่ นวชิ าเอกจะมผี ลสมบูรณ์เมือ่ น กั ศึกษาได้ร บั ก ารอนุมตั จิ ากนายทะเบียนแล้ว
ข้อ 	7 	นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม
หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่ โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเดิมรวมเข้าไปในระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตรใหม่ และให้ศึกษาภายในกำ�หนดระยะเวลาการศึกษาที่เหลือตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่
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ข้อ 	8 	ให้นายทะเบียนโอนชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านแล้วจากสาขาวิชาหรือวิชาเอกเดิมไปยังสาขาวิชาหรือ
วิชาเอกใหม่ โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำ�ร้องขอโอนชุดวิชา
ข้อ 	9 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
				 	    
									
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

                    	
                 	

(ลงนาม)            ปรัชญา  เวสารัชช์
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการโอนชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1		 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2		 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3		 ในระเบียบนี้
“การโอนชดุ ว ชิ า” หมายความวา่ การนำ�ช ดุ ว ชิ าทไี่ด้ศ กึ ษาและสอบผา่ นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ข องมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2551
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4		 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 	5		 การโอนชดุ ว ชิ า ให้น กั ศึกษายนื่ ค �ำ ร้องขอโอนชดุ ว ชิ าตอ่ น ายทะเบียนตงั้ แต่ภ าคการศกึ ษาแรกทเี่ ข้าศ กึ ษา
เป็นต้นไป พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมตามอตั ราทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด โดยแนบเอกสารดงั ต อ่ ไปนมี้ าพร้อมกบั ก ารยนื่ ค �ำ ร้อง
(1)		สำ�เนาผลการสอบหรือใบรายงานผลการศึกษา
(2) 	เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
ข้อ 	6		 มหาวิทยาลัยจ ะพจิ ารณาการโอนชดุ ว ชิ าให้แ ก่ผ ทู้ มี่ สี ถานภาพเป็นน กั ศึกษา โดยให้โอนชดุ ว ชิ าทน่ี กั ศึกษา
สอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรือในระดับท สี่ งู ก ว่าป ริญญาตรี หรือ สัมฤทธิบ ตั รตามโครงการสัมฤทธิบ ตั ร เข้าส ชู่ ดุ ว ชิ าทปี่ รากฏในหลักสูตรระดับป ริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
ข้อ 	7 	 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องขอโอนชุดวิชาและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแล้ว ให้ดำ�เนินการพิจารณา
หลักฐ านให้แ ล้วเสร็จภ ายในสบิ ห า้ ว นั นับแ ต่ว นั ท ไี่ด้รบั คำ�รอ้ ง และแจ้งผ ลการพจิ ารณาการโอนชดุ ว ชิ าให้น กั ศึกษาทราบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่ว ันที่นายทะเบียนพิจารณาการโอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 	8		 เมือ่ น กั ศึกษาใช้ส ทิ ธิโอนชดุ ว ชิ าตามขอ้ 6 แล้ว และมชี ดุ ว ชิ าครบตามโครงสร้างของหลักสูตรทสี่ มัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชา และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 	9 	 ให้บันทึกผลการโอนชุดวิชาตามลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้และนำ�มาคำ�นวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งนี้ให้กำ�หนดสัญลักษณ์ CT (Credits from Transfer) ไว้ที่ชุดวิชาที่โอน
ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
การโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
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ข้อ 	10 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
				 	    				
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                 ปรัชญา  เวสารัชช์
                  	
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
             	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือร ายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขัน้ ป ระกาศนียบัตรชนั้ ส งู แ ละประกาศนียบัตร พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นช อบของสภาวชิ าการในการประชุมครัง้ ท ี่
30/2545 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2545 จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			มหาวิทยาลัยจ ะพจิ ารณาโอนชดุ ว ชิ าหรือรายวิชาให้แ ก่ผ ทู้ มี่ สี ถานภาพเป็นน กั ศึกษาหรือผ เู้ รียนในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	2 		การโอนชดุ ว ชิ าหรือรายวิชา ให้ก ระทำ�ได้ต งั้ แต่ภ าคการศกึ ษาแรกเป็นต้นไป และให้ก ระทำ�ได้ท กุ ช ดุ ว ชิ าหรือ
รายวิชา
ข้อ 	3 		ชุดว ชิ าหรือรายวิชาทขี่ อโอนนนั้ ต อ้ งเป็นช ดุ ว ชิ าหรือรายวิชาซงึ่ ส อบผา่ นตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
ไม่ว่าชุดวิชาหรือรายวิชานั้นจะได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีปรากฏอยู่
ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่
ข้อ 	4 		นักศึกษาหรือผ เู้ รียนยนื่ ค �ำ ขอโอนตามขอ้ 2 แล้ว มีห ลักสูตรครบตามโครงสร้างของหลักสูตรทสี่ มัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาซึ่งมิใช่ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ใช้สิทธิขอโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาหรือหนึ่งรายวิชา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
									
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม)                ทองอินทร์  วงศ์โสธร
           	  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร)
              	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
                                	
ประธานสภาวิชาการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
พ.ศ. 2556
เพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ พ.ศ. 2556”
ข้อ 	2			ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3			ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาและวิธีการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. 2553
ข้อ 	4			ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
“การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผูศ้ กึ ษาในระบบการศึกษา
หรือนอกระบบการศึกษา หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การนำ�ประสบการณ์ของผูศ้ กึ ษานอกระบบการศึกษาหรือศึกษาตามอัธยาศัย
หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	5			ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความ ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 	6			ให้มคี ณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์”
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(1)		รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำ�นวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2)		ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำ�นวนสองคน เป็นกรรมการ
(3)		ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำ�นวนหกคน เป็นกรรมการ
(4)		ผู้แทนสภาวิชาการจำ�นวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(5)		ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำ�นวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(6)		ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ
(7)		ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจำ�เป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำ�นักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของสำ�นักบัณฑิตศึกษาอีกจำ�นวน
ไม่เกินสองคน ให้ทำ�หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ 	7			ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำ�นาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)		เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพื่อให้มีการกำ�หนดลักษณะหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ รวมทัง้ การโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(2)		พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ
เทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)		คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผูป้ ระสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ
เทียบประสบการณ์เพื่อดำ�เนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้
(4)		ดำ�เนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 	8			ในการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล และผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบัณฑิต-
ศึกษา ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1)		ให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล จัดทำ�บัญชีรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายในและภายนอก ซึง่ มีคณุ สมบัติ
ตามข้อ 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(2)		ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษาจัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(3)		เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (1) และ (2) แล้ว ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกบุคคล
จากบัญชีดังกล่าวตามจำ�นวนที่กำ�หนดในข้อ 6 และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตามข้อ 9 และดำ�เนินการ
แต่งตั้งต่อไป
ข้อ 	9			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการศึกษาตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(3)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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(4)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
และเศรษฐศาสตร์
(5)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
(6)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 	10		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1)		เป็นผู้ถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะเหตุทุจริต
หรือประพฤติมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่
(2)		เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(3)		เป็นผู้กระทำ�การฝ่าฝืน หรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณ คุณธรรม หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(4)		เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5)		เคยหรือได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ ได้กระทำ�
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6)		เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ 	11	 	ให้กรรมการตามข้อ 6 ซึง่ เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
ผู้แทนสภาวิชาการ และผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึง่ พ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระและมีจ�ำ นวนไม่ถงึ แปดคน ให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
แทนตำ�แหน่งที่ว่าง และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละสามปี
ให้นำ�ความในข้อ 8 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล
และผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่ว่างลงเพื่อเสนอต่อ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำ�เนินการแต่งตั้งต่อไป
ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามวรรคหนึ่ง และยังไม่มี
การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนทีเ่ ป็นกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผูแ้ ทนทีเ่ ป็นกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ข้อ 	12		นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1)		ตาย
(2)		ลาออก
(3)		ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10
(4)		อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข้อ 	13 	การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 	14		หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กบั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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หมวด 1
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี
ข้อ 	15		 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ต้องดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับคำ�ร้องจากสำ�นักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำ�หนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จเรียบร้อย
แล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการพิ จารณาอนุ มั ติ แ ละให้ สำ � นั ก ทะเบี ย นและวั ด ผลบั น ทึ ก ผลการเที ย บผลการศึ ก ษาและ
เทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันที่
คณะกรรมการอนุมัติ
ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำ�ไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั กิ ารเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์แล้ว ให้สำ�นักทะเบียนและวัดผลดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
ข้อ 	16		 รายวิชาหรือกลุ่มวิชา หรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำ�มาขอเทียบงาน
รายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งยื่นคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภาวิชาการกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
ข้อ 	17		 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด คณะกรรมการอาจดำ�เนินการเองหรือกำ�หนดกรอบเวลา
การดำ�เนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น เช่น สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
ฝึกปฏิบัติ พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน หรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 	18		 ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจดำ�เนินการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือ
มีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย
ข้อ 	19		 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถยื่นคำ�ร้องต่อผู้อำ�นวยการ
สำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำ�ร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาที่เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ได้ ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 	20		 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1)		การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำ�รายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2)		การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำ�งานรายวิชา
หรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย
(3)		การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำ�งานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ท�ำ งาน สังคม สภาพแวดล้อม สือ่ หรือแหล่งความรูอ้ นื่ ๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 	21		 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำ�มาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และได้ยนื่ คำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาเข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1)		เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2)		เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น และต้องได้ลำ�ดับขั้นไม่ต่ำ�กว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
นักศึกษานำ�มายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 	22		 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบ
และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำ�มารวมคำ�นวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้รบั การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
หมวด 2
การเทียบผลการศึกษา และการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 	23		 ให้นำ�ความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบผลการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม
ข้อ 	24		 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ต้องดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้องจากสำ�นักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพือ่ ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน
สามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
เมือ่ สาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำ�นักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 
ลงในทะเบียนประวัตกิ ารศึกษาของนักศึกษาผูน้ นั้ แล้วแจ้งให้นกั ศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิ
ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำ�ไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์แล้ว ให้สำ�นักบัณฑิตศึกษาดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
ข้อ 	25		 การขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์จากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ หรือเทียบเท่า เข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นกั ศึกษายืน่ คำ�ร้อง
ขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษา รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือเทียบเท่าต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
ข้อ 	26		 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรือรับรอง
และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้น
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่นำ�มาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมี
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ผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำ�มาเทียบผลการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาว่าเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้องเชือ่ ถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดทีอ่ อกหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำ�มายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 	27		 การเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 
หรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำ�นวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บผลการศึ ก ษาเข้ า สู่ ชุ ดวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้น จะไม่นำ�ไปคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้
หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 	28 	นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ให้นำ�หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ 	29		บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ คำ�สั่งหรือมติอื่นใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ ก่ อ นประกาศใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ข้ อ กำ � หนด ประกาศ คำ � สั่ ง หรื อ มติ นั้ น
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ คำ�สั่งหรือมติขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
                	
         	

(ลงนาม)               คณิต  ณ นคร
(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ: โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 15 กำ�หนดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนจากผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ
ต่างรูปแบบได้ ไม่วา่ จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ จากการเรียนรู้ นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ งหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2545 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ 2553 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพื่อให้การเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงจำ�เป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การสอบไล่ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการสอบไล่ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 46
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 		ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การสอบไล่ระดับป ริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 		ให้ย กเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ้วย การสอบไล่ พ.ศ. 2524 และให้ใช้ร ะเบียบนี้แทน
ข้อ 	4 		ในระเบียบนี้
“การสอบไล่” ให้หมายความรวมถึง การสอบซ่อม และการสอบอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนดด้วย
“บุคลากรดำ�เนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงานควบคุม
ดูแล และดำ�เนินการจัดกิจกรรมสอบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
“นกั ศ กึ ษา” หมายความวา่ นักศึกษาระดับป ริญญาตรีข องมหาวิทยาลัยท มี่ สี ทิ ธิเข้าส อบในชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียน
ข้อ 	5 		มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาภาคละหนึ่งครั้ง และในกรณีที่นักศึกษาสอบไล่
ไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาด้วยก็ได้
มหาวิทยาลัยจ ดั ให้ม กี ารสอบตามปฏิทนิ ก ารศกึ ษาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด เว้นแ ต่ม เี หตุสดุ วิสยั ห รือม คี วามจ�ำ เป็น
ในการวัดผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเลื่อนวันสอบประจำ�ภาคการศึกษา หรือเลื่อนวันสอบบางสนามสอบ หรือเลื่อนวันสอบ
บางชุดวิชา ให้เป็นระยะเวลาอื่นนอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ก็ได้
ข้อ 	6 		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
คณะกรรมการอำ�นวยการสอบ
ข้อ 	7 		 ให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการอำ�นวยการสอบ” ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาทุกสาขาวิชาผู้อำ�นวยการ
สำ�นักบริการการศึกษา ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ และผู้อำ�นวยการกองคลังเป็นกรรมการ
ให้ผ อู้ �ำ นวยการส�ำ นักท ะเบียนและวดั ผลเป็นก รรมการและเลขานุการ และอาจแต่งต งั้ เจ้าห น้าทีข่ องสำ�นักท ะเบียน
และวัดผลอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 	8 		 คณะกรรมการอำ�นวยการสอบมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) 	กำ�หนดนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติในการจัดสอบ
(2) 	วินิจฉัยป ัญหาและกำ�หนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบ
(3) 	วินิจฉัยและตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษา
ตามระเบียบนี้ ยกเว้นปัญหาที่เกี่ยวกับการทำ�ผิดวินัยนักศึกษา
(4) 	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน หรือบุคคล ให้ดำ�เนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการ
อำ�นวยการสอบมอบหมาย
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หมวด 2
บุคลากรดำ�เนินการสอบ
ข้อ 	9 		ในการสอบแต่ละครั้ง ให้มีบุคลากรดำ�เนินการสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
(1) 	บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
		(ก)		บุคลากรงานอำ�นวยการ ได้แก่ อธิการบดีเป็นผู้อำ�นวยการสนามสอบทั่วประเทศ รองอธิการบดี
ที่ อ ธิ การบดี ม อบห มายแ ละผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ท ะเบี ย นแ ละวั ด ผลเป็ น ร องผู้ อำ � นวยการส นามส อบทั่ ว ป ระเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักและผู้อำ�นวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการสอบเป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานอำ�นวยการ
		(ข) 	บุคลากรงานประสานงานทั่วไป ได้แก่ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผลท่ีผู้อำ�นวยการ
สำ�นักทะเบียนและวัดผลมอบหมาย หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการสอบ
เป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานประสานงานทั่วไป
		(ค) 	บุคลากรงานอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองกลางงานบริการ งานรักษาความปลอดภัยงานประชาสัมพันธ์
งานยานพาหนะ งานส่ง-รับข้อสอบ งานกองกลางสำ�รอง และเจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆ ตามความจำ�เป็น
(2) 	บุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบต่างๆ ประกอบด้วย
		(ก)		บุคลากรสนามสอบ ได้แก่ ผู้อำ�นวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กองกลาง กรรมการคุมสอบ
นักการภารโรง ยามรักษาการณ์ และตำ�แหน่งอื่นๆ ตามความจำ�เป็น
		(ข) 	บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลาง
จากมหาวิทยาลัย
ข้อ 	10 	บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
เพื่อสนับสนุนให้การอำ�นวยการสอบในทุกสนามสอบของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศสำ�เร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ข องมหาวิทยาลัยด ว้ ยความเรียบร้อยและมปี ระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจ งึ ม อบหมายให้บ คุ ลากรดำ�เนินก ารสอบ
ประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ก) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การดำ�เนินการสอบ และมีอำ�นาจวินิจฉัย สั่งการในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินการสอบสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ข) มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษา
หรือคำ�แนะนำ�แก่บุคลากรดำ�เนินการสอบตามข้อ 9(1)(ค) ข้อ 9(2)(ข) และประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสอบ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำ�เนินการสอบในเบื้องต้น ตลอดจนจัดเตรียมบุคลากรสำ�รองเพื่อให้พร้อมที่จะไป
ปฏิบัตงิ านในกรณีฉุกเฉิน
บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ค) ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ ส่ง-รับข้อสอบ กองกลางสำ�รอง และเจ้าหน้าที่กองกลาง
อื่นๆ ตามความจำ�เป็น
ข้อ 	11 	บุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหน้าที่ ควบคุม กำ�กับ ดูแล รับผิดชอบเพื่อให้การดำ�เนินการ
จัดสอบในทุกสนามสอบที่รับผิดชอบสำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยบุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหน้าที่และอำ�นาจตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	12 	ผู้อำ�นวยการสนามสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) 	ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการเตรียมการสอบ
(2) 	อำ�นวยการเตรียมสนามสอบให้พร้อมสำ�หรับการดำ�เนินการสอบ
(3) 	จัดให้มีการรับและดูแลเก็บรักษาแบบทดสอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ในสถานที่ปลอดภัย
(4) 	จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรสนามสอบและร่วมปฐมนิเทศกับผู้ประสานงานการสอบ
(5) 	จัดให้มีสถานที่เป็นกองกลางสนามสอบ
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(6) 	อำ�นวยการสอบให้ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย
(7) 	จัดม อบแบบทดสอบ กระดาษค�ำ ต อบ เอกสาร วัสดุอ ปุ กรณ์ท ี่ใช้ในการสอบ และกล่องทบี่ รรจุส งิ่ ด งั ก ล่าวคืนให้
ผู้ประสานงานการสอบนำ�กลับมหาวิทยาลัย
(8) 	แจ้งผลการดำ�เนินการสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 	13 	ผู้อำ�นวยการสนามสอบมีอำ�นาจ ดังนี้
(1) 	อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบใน
สนามสอบนั้น หรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
(2) 	อนุญาตให้น กั ศึกษาทมี่ เี หตุจ �ำ เป็นเข้าห อ้ งสอบได้เป็นก รณีพ เิ ศษหลังจ ากเวลาทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริม่ ท �ำ 
การสอบไปแล้วส ามสิบน าที โดยพจิ ารณารว่ มกบั ผ ปู้ ระสานงานการสอบ แต่จ ะอนุญาตให้นกั ศึกษาทม่ี าเกินก ว่าเวลาสสี่ บิ ห า้ 
นาทีนับแต่เริ่มทำ�การสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
(3) 	ยับยั้งการกระทำ�อันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
(4) 	สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำ�เนินการสอบ
ข้อ 	14 	หัวหน้าตึกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) 	รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2) 	ควบคุมดูแลการเตรียมการสอบ เตรียมสนามสอบ และห้องสอบ ตามที่ผู้อำ�นวยการสนามสอบมอบหมาย
(3) 	ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบและการดำ�เนินการสอบ
(4) 	ควบคุมด แู ลการปฏิบตั งิ านของกรรมการคมุ ส อบ นักการภารโรง และยามรกั ษาการณ์ ให้ป ฏิบตั หิ น้าทีท่ ี่ได้ร บั 
มอบหมายอย่างเคร่งครัด
(5) 	ประสานงานระหว่างกองกลางสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
(6) 	ประสานงานให้เจ้าห น้าทีก่ องกลางสนามสอบชว่ ยท�ำ ห น้าทีค่ มุ ส อบชวั่ คราว กรณีกรรมการคมุ ส อบไม่ส ามารถ
ปฏิบัตหิ น้าที่ได้
(7) 	ทำ�รายงานสถิติจำ�นวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรือตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
(8) 	ทำ�รายงานรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและชุดวิชาที่เข้าสอบในห้องสอบสำ�รอง
(9) 	ทำ�รายงานร่วมกับกรรมการคุมสอบเมื่อพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
ข้อ 	15 	เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) 	รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2) 	ประชาสัมพันธ์ข อ้ มูลแ ละรายละเอียดทจี่ �ำ เป็นในการเข้าส อบ รวมทงั้ ให้ส ญั ญาณการสอบตามทมี่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด
(3) 	ให้คำ�แนะนำ�และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
(4) 	ออกบัตรเข้าสอบ ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ
ในสนามสอบนั้น หรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(5) 	ตอบปัญหานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคำ�ร้องของนักศึกษาร่วมกับ
บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(6) 	จัดซ องแบบทดสอบ เอกสาร และวสั ดุอ ปุ กรณ์ท ใี่ ช้ในการสอบ มอบให้แ ก่ก รรมการคมุ ส อบและรับค นื เมือ่ การสอบ
เสร็จสิ้น พร้อมทั้งจัดทำ�รายงานการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ
(7) 	ตรวจนบั จ �ำ นวนแบบทดสอบ และกระดาษค�ำ ต อบทกี่ รรมการคมุ ส อบน�ำ ม าสง่ ค นื ให้ต รงกนั ก บั จำ�นวนนกั ศึกษา
ที่เข้าสอบในใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
(8) 	จัดทำ�รายงานจำ�นวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำ�ตอบที่ส่งคืน
(9) 	บรรจุแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบที่สอบแล้ว เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ลงหีบห่อให้เรียบร้อย
(10)		จัดทำ�หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบตามข้อ 9(2)(ก)
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(11) 	กรณีท มี่ ปี ญั หากรรมการคมุ ส อบไม่ส ามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้เจ้าห น้าทีก่ องกลางท�ำ ห น้าทีก่ รรมการคมุ ส อบ
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 	16 	กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) 	รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2) 	รับซองแบบทดสอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(3) 	ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำ�หนดที่นั่งสอบ
(4) 	แจกแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี) ให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ
(5) ตรวจบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและ
ให้ล งลายมือช อื่ โดยดวู า่ รปู ถ า่ ยของทงั้ ส องบตั รกบั ผ เู้ ข้าส อบเป็นบ คุ คลคนเดียวกันแ ละลายมือช อื่ ในบตั รกบั ลายมือช อื่ ท ลี่ งใน
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้าไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันให้แจ้งหัวหน้าตึก
(6) 	ไม่อ นุญาตให้น กั ศึกษาเข้าห อ้ งสอบหลังจ ากเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดให้เริม่ ท �ำ การสอบไปแล้วส ามสิบน าที
เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้อำ�นวยการสนามสอบ และห้ามนักศึกษาที่เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแ ต่เริ่มทำ�การสอบ หากมีเหตุจำ�เป็นให้นักศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด
(7) 	ควบคุมไม่ให้เกิดก ารทจุ ริตในการสอบ หากพบพฤติกรรมทสี่ อ่ ไปในทางทจุ ริตให้แ จ้งหัวหน้าต กึ และท�ำ รายงาน
พร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย
เพื่อรายงานให้ม หาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(8) 	ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบทดสอบและกระดาษคำ�ตอบของนักศึกษาที่ได้ทำ�การสอบแล้วก่อน
อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
(9) 	รักษาความลบั ข องแบบทดสอบโดยไม่อ า่ นหรือไม่ให้บ คุ คลอนื่ อ า่ นแบบทดสอบ ยกเว้นนักศึกษาทเี่ ข้าส อบใน
ชุดวิชานั้นเท่านั้น กรณีนักศึกษาลักษณะพิเศษให้ดำ�เนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(10) 	เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี) ไม่ให้สูญหายและรวบรวมส่งคืน
กองกลางสนามสอบ
(11) 	รายงานปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบต่อผู้ประสานงานการสอบ เช่น จำ�นวนแบบทดสอบไม่ครบตามที่
แจ้งไว้ด้านหน้าซองแบบทดสอบ ข้อสอบซึ่งสงสัยว่ามีปัญหา จำ�นวนหน้าแบบทดสอบไม่ครบ เป็นต้น
ข้อ 	17 	กรรมการคุมสอบมีอำ�นาจ ดังนี้
(1) 	ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำ�สั่ง หรือคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบ
(2) 	เชิญน กั ศึกษาที่ไม่ป ฏิบตั ติ ามระเบียบ คำ�ส งั่ หรือค �ำ แ นะนำ�ข องกรรมการคมุ ส อบออกจากห้องสอบหลังจ ากที่
ได้ตักเตือนแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตึก และรายงานต่อผู้อำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
ข้อ 	18 	นักการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหน้าที่ตามที่ผู้อำ�นวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก และเจ้าหน้าที่
กองกลางสนามสอบมอบหมาย เช่น จัดเตรียมห้องสอบ ทำ�ความสะอาด โต๊ะ-เก้าอี้ ดูแลห้องสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมที่จะทำ�การสอบชุดวิชาต่อไป จัดห้องสอบให้คืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขนกล่อง
ข้อสอบ วัสดุอุปกรณ์ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 	19 	ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) 	รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการสอบ
(2) 	นำ�กล่องแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากมหาวิทยาลัยไปยัง
สนามสอบ
(3) 	ปฐมนิเทศบุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบร่วมกับผู้อำ�นวยการสนามสอบ
(4) 	พิจารณารว่ มกบั ผ อู้ �ำ นวยการสนามสอบในการอนุญาตให้น กั ศึกษาทมี่ เี หตุจ �ำ เป็นเข้าห อ้ งสอบเป็นก รณีพ เิ ศษ
หลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริ่มทำ�การสอบไปแล้วสามสิบนาที แต่จะอนุญาตให้นักศึกษาที่มาเกินกว่าเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแ ต่เริ่มทำ�การสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
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(5) 	ออกบัตรเข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบใน
สนามสอบนั้น หรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง
(6) 	แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำ�เนินการสอบร่วมกับผู้อำ�นวยการสนามสอบ
(7) 	ตอบปัญหานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคำ�ร้องของนักศึกษาร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กองกลาง
(8) 	ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบ ห้องสอบ และการดำ�เนินการสอบในแต่ละห้องสอบ
(9) 	ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสอบ และคำ�ร้องต่างๆ ที่ได้รับจากสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วนหลังเสร็จสิ้น
การสอบ
(10) 	ตรวจสอบและรบั ม อบจ�ำ นวนกล่องแบบทดสอบ กระดาษค�ำ ต อบ และวสั ดุอ ปุ กรณ์จ ากผูอ้ �ำ นวยการสนามสอบ
(11) 	ส่งกล่องแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำ�เนินการสอบต่างๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้กับสำ�นักทะเบียนและวัดผล พร้อมรายงานการปฏิบัตริ าชการประสานงานการสอบ
(12) 	ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 	20 	เจ้าหน้าที่กองกลางจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) 	รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการสอบ
(2) 	ปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับการสอบที่สนามสอบร่วมกับผู้ประสานงานการสอบ
(3) 	ออกบัตรเข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ
ในสนามสอบนั้น หรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกับผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(4) 	ตอบปัญหานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคำ�ร้องของนักศึกษาร่วมกับ
ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(5) 	ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 	21 	บุคลากรดำ�เนินการสอบผู้ใดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบนี้อันเป็น
การเอื้ออำ�นวยให้มี หรือเกิดการทุจริตในการสอบ หรือกระทำ�การคัดลอก หรือลักลอบนำ�แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย
ออกจากห้องสอบให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ความผิดต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด
อย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำ�เนินการทางวินัยด้วย
หมวด 3
แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา
ดังนี้

ข้อ 	22 	นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกายตามแนวปฏิบัติ

(1) 	การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ให้สวมเสื้อ กระโปรง และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมกางเกงให้เป็นช ุดสูท
(2) 	การแต่งกายของนักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมเสื้อยืดให้เป็น
เสื้อยืดคอปก
ในกรณีท นี่ กั ศึกษามเี หตุจ �ำ เป็นไม่ส ามารถแต่งก ายดงั ก ล่าวได้ด ว้ ยเหตุเจ็บป ว่ ย วัฒนธรรม ประเพณีในทอ้ งถน่ิ ห รือ
กรณีอื่นๆ ให้ผอู้ ำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบ
เป็นรายๆ ไป โดยไม่ต้องทำ�บัตรแต่งกายไม่สุภาพ
ข้อ 	23 	นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1) 	ประพฤติต นเป็นส ภุ าพชน มีก ริ ยิ ามารยาทเรียบร้อยตอ่ กรรมการคมุ ส อบ บุคลากรด�ำ เนินก ารสอบ และนกั ศึกษา
ที่เข้าสอบคนอื่นๆ
(2) 	ต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกครั้ง
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(3) 	เข้าสอบเฉพาะชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้น และต้องไปสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(4) 	ต้องจดั เตรียมอปุ กรณ์เพือ่ ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอด�ำ เบอร์ 2B ยางลบ ทีเ่ หลาดนิ สอ และอปุ กรณ์อ นื่ 
ที่มหาวิทยาลัยอ นุญาตให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น
(5) 	เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
(6) 	ต้องเชื่อฟังคำ�แนะนำ�และปฏิบัติตามคำ�สั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
(7) 	ต้องกรอกขอ้ มูลในกระดาษค�ำ ต อบและแบบทดสอบให้ค รบถว้ น ถูกต อ้ ง ชัดเจน และฝนกระดาษค�ำ ต อบแบบปรนัย
และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี)
(8) 	ต้องอา่ นค�ำ แ นะนำ�แ ละขอ้ ป ฏิบตั ิในการท�ำ ส อบอย่างรอบคอบ ตรวจความครบถว้ น สมบูรณ์ข องแบบทดสอบ
ฉบับที่ได้รับ หากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
(9) 	ต้องหยุดทำ�ข้อสอบทันที เมื่อหมดเวลาสอบหรือตามคำ�สั่งของกรรมการคุมสอบ
ข้อ 	24 	ในกรณีนักศึกษาท่ีไม่มีบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือทั้งสองบัตรมาแสดง
ในการเข้าส อบ ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอท�ำ บ ตั รเข้าส อบ ณ กองกลางสนามสอบ ก่อนเวลาสอบชดุ ว ชิ านนั้ โดยน�ำ ร ปู ถ า่ ยทเี่ หมือนกนั 
ขนาดหนึ่งนิ้ว ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน จำ�นวนสองรูป มาขอทำ�บัตรเข้าสอบ ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบครั้งนั้น
ข้อ 	25 	ห้ามนักศึกษากระทำ�การ ดังนี้
(1) 	เข้าสอบสองชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
(2) 	สูบบ หุ รีห่ รือก ระทำ�ก ารอนื่ ใดในหอ้ งสอบอนั เป็นการรบกวนผอู้ นื่ ข ณะทกี่ �ำ ลังด �ำ เนินก ารสอบหรือเมือ่ เสร็จส นิ้ 
การสอบแล้ว
(3) 	นำ�วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการตอบแบบทดสอบหรือ
ในการคิดคำ�นวณ ตำ�รา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(4) 	นำ�อาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายไป
(5) 	กระทำ�การหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน พูดหรือติดต่อกับ
นักศึกษาทเี่ ข้าส อบรายอนื่ ห รือบ คุ คลภายนอก พยายามดคู �ำ ต อบจากนกั ศึกษาทเี่ ข้าส อบรายอนื่ ห รือย อมให้น กั ศึกษาทเี่ ข้าส อบ
รายอื่นดูคำ�ตอบของตน หรือคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบนำ�แบบทดสอบหรือกระดาษคำ�ตอบของมหาวิทยาลัยออกจาก
ห้องสอบ
(6) 	เข้าห อ้ งสอบหลังจ ากเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดให้เริม่ ท �ำ การสอบไปแล้วส ามสิบน าที และออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลาสี่สิบห้านาที
(7) 	ขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในกระดาษคำ�ตอบ นอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้
ในคำ�ชี้แจงหรือคำ�สั่งเกี่ยวกับวิธีตอบข้อสอบ
ข้อ 	26		เมือ่ ม นี กั ศึกษาทเี่ ข้าส อบกระทำ�ก ารฝา่ ฝืนต อ่ ข อ้ ป ฏิบตั แิ ละขอ้ ห า้ มตามทกี่ �ำ หนดไว้ในหมวดนี้ให้ด �ำ เนินก าร
ดังนี้
(1) 	นักศึกษาทเี่ ข้าส อบกระทำ�ก ารหรือม พี ฤติการณ์อ นั เป็นการทจุ ริตในการสอบตามขอ้ 25(5) ให้ด �ำ เนินก ารตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ในกรณีที่นักศึกษาเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระทำ�อันเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของ
นักศึกษาทราบเพื่อดำ�เนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้
(2) 	นักศึกษาทเี่ ข้าส อบถกู ก รรมการคมุ ส อบเชิญอ อกจากหอ้ งสอบตามขอ้ 17(2) มหาวิทยาลัยจ ะไม่ต รวจกระดาษ
คำ�ตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น
(3) 	นักศึกษาที่เข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายให้ผู้ประสานงานการสอบ ตามข้อ 24 หรือนักศึกษา
ที่เข้าสอบโดยใช้บัตรเข้าสอบที่เคยออกให้ในการสอบครั้งก่อนมาใช้ มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำ�ตอบและให้ถือว่า
นักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น
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การด�ำ เนินก ารตาม (1) ให้ส �ำ นักท ะเบียนและวดั ผลน�ำ เสนอตอ่ ค ณะกรรมการทรี่ บั ผ ดิ ช อบตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
การด�ำ เนินก ารตาม (2) และ (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการอ�ำ นวยการสอบน�ำ เสนอตอ่ ค ณะกรรมการอ�ำ นวยการสอบ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป
 				 	    				
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                ปรัชญา  เวสารัชช์
               		
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
          		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การประเมินผลการศึกษา
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การประเมินผล
การศึกษา พ.ศ. 2523 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 		ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดประเภทของชุดวิชาว่าชุดวิชาใดมีลักษณะเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชา
เชิงปฏิบัติ
ข้อ 	2 		ให้ส าขาวชิ าเป็นผ กู้ �ำ หนดเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนส�ำ หรับก ารฝกึ ป ฏิบตั แิ ละการสอบไล่ป ระจำ�ภ าคการศกึ ษา
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชา ที่สาขาวิชารับผิดชอบดังนี้
2.1 	ชุดวิชาเชิงทฤษฎี ให้มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 20 และให้คะแนนสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2.2 	ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้กำ�หนดการประเมินผลการศึกษา โดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นสำ�คัญและคะแนน
การสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบโดยกำ�หนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา
2.3 	กิจกรรมวิชาชีพ ให้กำ�หนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ 	3 		การให้ลำ�ดับในการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกำ�หนดการให้ลำ�ดับขั้น
ดังนี้
					 ลำ�ดับขั้น	     ความหมาย
						 H
เกียรตินิยม (Honor)
						 S
ผ่าน 	 (Satisfactory)
						 U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ดังนี้

ข้อ 	4 		การให้ลำ�ดับขั้นจะคิดจากคะแนนรวมของคะแนนฝึกปฏิบัติ กับคะแนนสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
						 ช่วงคะแนนร้อยละ
76 - 100 	 ให้ลำ�ดับขั้น H
						 ช่วงคะแนนร้อยละ
60 - 75 ให้ลำ�ดับขั้น S
						 ช่วงคะแนนต่ำ�กว่าร้อยละ 60
ให้ลำ�ดับขั้น U
ข้อ 	5 		การให้ลำ�ดับขั้นประเมินความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพให้ใช้ช่วงคะแนนเช่นเดียวกับข้อ 3
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่ป ีการศึกษา 2523 เป็นต้นไป
								

 	
                	

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
(ลงนาม)                 วิจิตร  ศรีส อ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส อ้าน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้า
เพื่อให้การบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านไปแล้ว แต่นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
น นั้ ซ �้ำ อ กี เป็นไปดว้ ยความถกู ต อ้ งและเป็นป ระโยชน์แ ก่น กั ศึกษา อธิการบดีโดยความเห็นช อบของสภาวชิ าการในการประชุม
ครั้งที่ 41/2526 วันที่ 20 ตุลาคม 2526 จึงได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกผลการศึกษาดังนี้ คือ
ในกรณีที่นักศึกษาที่สอบผ่านได้ลำ�ดับขั้น H หรือ S ในชุดวิชาใด หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นอีก
มหาวิทยาลัยจะนับชุดวิชาสะสม โดยถือเอาผลการสอบที่นักศึกษาได้สอบผ่านในครั้งแรก
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
									
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526
(ลงนาม)            เอี่ยม  ฉายางาม
               	 (ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม)
                        	
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                            	
ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
ผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 39 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่
6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารตัดสินผลการสอบ
เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 	1			ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2556 เป็นต้นไป
ทัง้ นี้ ให้น�ำ คะแนนส่วนทีส่ อบผ่านไม่วา่ จะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบตั ิ ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2548
เป็นต้นไป   มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตามประกาศนี้
ข้อ 	2			การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1)		การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการสอบจะได้ลำ�ดับขั้น
ตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
(2) 	กรณีนกั ศึกษาสอบไล่ผา่ นภาคทฤษฎีและสอบไม่ผา่ นภาคปฏิบตั   ิ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่า
จะสอบผ่าน
(3)		กรณีนักศึกษาสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติและสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้า
สอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี หากสอบซ่อมภาคทฤษฎีไม่ผา่ น ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ใหม่และสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
จนกว่าจะผ่าน
กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่   เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
สอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
ข้อ 	3			การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
		(1)		การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
		(2)		กรณีที่ผลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่าน ให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎี หรือ
ภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของส่วนนั้นไว้
					(ก)		 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี   ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี
แล้วนำ�คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำ�คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กำ�หนดในข้อ 3 (1)
					(ข)		 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ
แล้วนำ�คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำ�คะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กำ�หนดในข้อ 3 (1)
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					กรณีทชี่ ดุ วิชาประสบการณ์วชิ าชีพใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงแล้ว ปรากฏว่านักศึกษา
ยังสอบไม่ผา่ น ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ใหม่และต้องสอบให้ผา่ นทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใหม่เว้นแต่นกั ศึกษาที่ได้
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
									
ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2556
(ลงนาม)              ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
       		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ: โดยที่บางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเปิดสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ให้มีการฝึกปฏิบัติเฉพาะภาคไล่ที่เปิดสอนได้
มีการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเชิงปฏิบตั ิ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แต่เนือ่ งจากมีนกั ศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้สอบไล่ภาคทฤษฎีผ่านแต่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้เข้าสอบ และไม่สามารถ
สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้ เพราะต้องเข้าฝึกปฏิบตั ิในภาคการศึกษาทีป่ รับปรุงเอกสารการสอนในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารตัดสินผลการสอบ เพือ่ ประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2552 ข้อ 2 วรรคท้ายได้กำ�หนดว่า “กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีประกาศ
ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่าน
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใหม่” ซึง่ ปกติทวั่ ไปแล้วเมือ่ นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนวิชาใดแล้วปรากฏว่าสอบไม่ผา่ นในภาคการศึกษานัน้
นักศึกษามีสิทธิท่ีจะสอบซ่อมวิชาที่ไม่ผ่านในภาคการศึกษานั้นก่อน เมื่อปรากฏผลสอบเป็นประการใดแล้วจึงดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจึงจำ�เป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
เพือ่ ให้การประเมินผ ลการเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ และเป็นม าตรฐานเดียวกัน
อาศัยอำ�นาจตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523
อธิการบดีโดยความเห็นช อบของสภาวชิ าการในการประชุมค รัง้ ท ี่ 24/2532 วันพ ฤหัสบดีท ี่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2532 จึงก �ำ หนด
แนวปฏิบัติในการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้
ข้อ 	1			การประเมินผ ลชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพจ ะตอ้ งมกี ารประเมินท งั้ ภ าคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบตั โิ ดยประเมิน
ภาคทฤษฎีร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติร้อยละ 60
ข้อ 	2			เวลาสอบภาคทฤษฎีให้กำ�หนดระยะเวลาการสอบเป็น 3 ชั่วโมง (180 นาที) ยกเว้น ในการสอบซ่อม
ภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
ข้อ 	3 		ประเภทข้อสอบและจำ�นวนข้อสอบ ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
3.1 ข้อสอบปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก กำ�หนดจำ�นวนข้อสอบประมาณ 105 - 120 ข้อ
3.2 ข้อสอบปรนัยแ บบ 5 ตัวเลือก ผสมกบั ข อ้ สอบอตั นัย กำ�หนดจ�ำ นวนขอ้ สอบตามความเหมาะสมกบั เวลาสอบ
สำ�หรับจำ�นวนข้อสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ให้ปรับลดลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้สำ�หรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่ 1/2532 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
								
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
(ลงนาม)                  เอี่ยม ฉายางาม
                	  (ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม)
          	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                           	 ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรม
ประจำ�ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2545 ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนอาศัยอำ�นาจ
ตามความในข้อ 34(1) และ (3) และข้อ 39 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 26/2553 วันที่ 23 ธันวาคม2553 จึงกำ�หนด
แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาดังกล่าวไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้
ข้อ 	1 		ให้ม กี ารประเมินก จิ กรรมประจำ�ช ดุ ว ชิ าในระดับป ริญญาตรี ทัง้ ภ าคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบตั ใินชดุ ว ชิ า 3 ระดับ
ดังต่อไปนี้
(1)		ชุดวิชาระดับ 1 เป็นชุดวิชาที่มุ่งให้ความรู้พื้นฐาน เน้นหลักการและทฤษฎีให้สัดส่วนการประเมินจากการ
ประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค 20: 80
(2)		ชุดว ชิ าระดับ 2 เป็นช ดุ ว ชิ าทเี่ น้นท กั ษะความช�ำ นาญ ทีม่ งุ่ ให้ “ท�ำ เป็น” และได้รบั ประสบการณ์จ ากการฝกึ ป ฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติการเสมือนจริงหรือปฏิบัติการจำ�ลองให้สัดส่วนการประเมินจากการประเมินกิจกรรม
ต่อการสอบปลายภาค 40: 60
(3)		ชุดวิชาระดับ 3 เป็นชุดวิชาที่มุ่งให้นักศึกษานำ�หลักการและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง เช่น การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ การผลิตสื่อ หรือประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะเรื่องให้สัดส่วนการประเมิน
จากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค 60: 40
ข้อ 	2 		ให้การประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาตามข้อ 1 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยให้นักศึกษาทำ�กิจกรรมภาคปฏิบัติ และส่งงานตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ผู้ประเมินทำ�การประเมินให้คะแนน
ข้อ 	3	 		ให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) มีอำ�นาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)		กำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนน และรายงานให้คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาทราบ
(2) 	กำ�หนดแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาและสภาวิชาการทราบ
(3)		เสนอแต่งตั้งผู้ประเมินกิจกรรมต่อคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ข้อ 4 			ขัน้ ต อนการด�ำ เนินก จิ กรรมในการประเมินแ ละการรบั ส่งก จิ กรรม ให้เป็นไปตามปฏิทนิ แ ละแผนก�ำ หนด
กิจกรรมตามคู่มือประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาที่ คบ.ช. กำ�หนดในข้อ 3(2)
ข้อ 	5			เงื่อนไขการประเมินผลมี 3 กรณี คือ
(1)		กรณีน กั ศึกษาสง่ ก จิ กรรมให้ได้ร บั ค ะแนนเก็บต ามที่ คบ.ช. กำ�หนด หากนกั ศึกษาสอบไล่ไม่ผ า่ นให้น �ำ ค ะแนน
กิจกรรมดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องส่งกิจกรรมอีก
(2)		กรณีน กั ศึกษาไม่ส ง่ ก จิ กรรมหรือม หาวิทยาลัยไม่ได้ร บั ก จิ กรรมจากนกั ศึกษา นักศึกษาจะไม่มคี ะแนนเก็บแ ละ
ให้ตัดสินผลการสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษานั้นทั้งสอบไล่และสอบซ่อม และในกรณีนี้นักศึกษา
จะส่งกิจกรรมในภายหลังเพื่อให้มีคะแนนเก็บสำ�หรับการสอบซ่อมไม่ได้
(3)		สำ�หรับนักศึกษาที่ทำ�กิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการนำ�คะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้ว
นำ�คะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้นักศึกษา
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ข้อ 	6 		ให้สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา กำ�หนดชุดวิชาที่จัดให้มีการประเมิน
กิจกรรมประจำ�ชุดวิชาตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บ ัดนี้เป็นต้นไป
		
								 	
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554
(ลงนาม)              ปราณี สังขะตะวรรธน์
        	 	 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
             		
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม
ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554
เพื่อให้การดำ�เนินการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 		ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบ
วัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 	2 		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 		ในระเบียบนี้
“ระบบการสอบตามความพร้ อ ม” หมายความว่ า ระบบวั ด ผลตามความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษารายบุ ค คล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริการการสอบเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความสามารถของนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนสามารถ
เข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดก่อนการสอบไล่ประจำ�ภาค
“บุคลากรดำ�เนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงานควบคุม
ดูแล และดำ�เนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คะแนน” หมายความว่า คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา
ด้วยคอมพิวเตอร์
“ชุดวิชา” หมายความว่า ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการสอบตามความพร้อม
ข้อ 	4 		ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามความพร้อมประจำ�ภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	5 		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
หมวด 1
การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ
ข้อ 	6 		ผู้สมัครสอบตามความพร้อม ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบตามความพร้อม
ในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 	7 		การสมัครสอบตามความพร้อม กำ�หนดให้สมัครสอบตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด สำ�หรับวิธีการ
และขั้นตอนการสมัครสอบตามความพร้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	8 		นักศึกษาสามารถสมัครสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาได้ 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 	9			หากนักศึกษาเข้าสอบตามความพร้อมและสอบไม่ผา่ น มีสทิ ธิเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาในชุดวิชา
นั้นได้
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ข้อ 	10 	นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบ ดังนี้
					(1)		 แสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนในการเข้าสอบ ในกรณีที่ไม่มบี ตั รประจำ�ตัว
ประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ ให้ยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรเข้าสอบกับ
ผูป้ ระสานงานการสอบ โดยนำ�รูปถ่ายทีเ่ หมือนกันขนาดหนึง่ นิว้ ทีถ่ า่ ยไม่เกินหกเดือน จำ�นวนสองรูป มาขอทำ�บัตรเข้าสอบ
ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบรอบนั้นเท่านั้น ในกรณีไม่มีทั้งสองบัตรไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
					(2)		 เข้าสอบได้ 1 ชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน ตามที่แสดงความจำ�นงไว้กับมหาวิทยาลัย
    				(3)		 เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
    				(4)		 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบ
     			(5) 	ห้ามนักศึกษานำ�วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ
    				(6) 	นักศึกษาต้องไม่กระทำ�การหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ
    				(7) 	นักศึกษาต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น
    				(8) 	นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม
     			(9) 	ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยเริ่มทำ�การสอบไปแล้ว 30 นาที และห้าม
ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที นับแต่เริ่มทำ�การสอบ
ข้อ 	11 	ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หมวด 2
การประเมินผลการสอบ
ข้อ 	12 	เมือ่ การสอบตามความพร้อมของนักศึกษาเสร็จสิน้ นักศึกษาจะได้รบั แจ้งผลการสอบของตนว่าสอบผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ
ข้อ 	13 	มหาวิทยาลัยจะออกใบแจ้งผลการสอบตามความพร้อมให้ภายหลังสอบเสร็จว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
อย่างไม่เป็นทางการ สำ�หรับผลการสอบอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยจะส่งให้นกั ศึกษาพร้อมกับการประกาศผลการสอบประจำ�
ภาคการศึกษานั้น
ข้อ 	14 	การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด เกณฑ์การตัดสินผลสอบ ใช้เกณฑ์การตัดสินผลสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 	15 	นักศึกษาทีส่ อบผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อมแล้ว หากนักศึกษาเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษานัน้ 
อีก ให้ถือผลการสอบของระบบวัดผลตามความพร้อมเป็นหลัก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อม สามารถเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษานั้นได้อีกและ
ถ้าสอบไล่ผ่านให้ใช้ผลการสอบผ่านของการสอบไล่นั้น
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หมวด 3
บุคลากรดำ�เนินการสอบ
ข้อ 	16 	บุคลากรดำ�เนินการสอบประกอบด้วย ผู้ประสานงานการสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 	17 	ผู้ประสานงานการสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
   					(1) 	ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและควบคุมการดำ�เนินงานของกรรมการคุมสอบ
    				(2) 	อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริ่มทำ�
การสอบไปแล้ว 30 นาที แต่มาไม่เกินกว่าเวลา 45 นาทีนับแต่เริ่มทำ�การสอบ
    				(3) 	ยับยั้งการกระทำ�อันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
    				(4) 	สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำ�เนินการสอบ
ข้อ 	18 	กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ ดังนี้
    				(1)		 ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำ�หนดที่นั่งสอบ
    				(2) 	จัดเตรียมแบบทดสอบ ให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ
    				(3) 	ตรวจบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายชือ่ นักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ
และให้ลงลายมือชื่อโดยดูว่ารูปถ่ายของทั้งสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อในบัตรกับลายมือชื่อ
ที่ลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้ารูปถ่ายที่ปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันห้าม
มิให้เข้าสอบ
    				(4) 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริ่มทำ�การสอบไปแล้ว
30 นาที และห้ามนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาทีนบั แต่เริม่ ทำ�การสอบ หากมีเหตุจ�ำ เป็นให้นกั ศึกษา
อยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด
 					(5) 	ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตให้ทำ�รายงานพร้อม
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล
   					(6)		 รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น
     			(7) 	ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำ�สั่ง หรือคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบ
    				(8)		 เชิญนักศึกษาที่ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ คำ�สัง่ หรือคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบออกจากห้องสอบ
หลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว
ข้อ 	19 	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ดังนี้
					(1) 	ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แม่ข่าย และระบบเครือข่าย
   					(2)		 ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้มคี วามปลอดภัยทีส่ ดุ
จากการลักลอบหรือโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
   					(3) 	ดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นลูกข่าย แม่ข่าย และระบบเครือข่าย ให้สามารถทำ�งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
          
					(4)		 ให้ค�ำ แนะนำ�การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กบั เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบ
    				(5) 	ประสานงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
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ข้อ 	20 	ค่าตอบแทนของบุคลากรดำ�เนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
                      	

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(ลงนาม)             ปราณี  สังขะตะวรรธน์
        	 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
            	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพือ่ ให้การออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาของนกั ศึกษาระดับป ริญญาตรี เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อยอาศัยอ �ำ นาจ
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี
จึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2			ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 		เอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยมีดังต่อไปนี้
(1) 	กรณีที่นักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่ สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
		(ก) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
		(ข) ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(2) 	กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันมิได้เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำ�ผิดวินัยนักศึกษา
สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาคือใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(3) 	กรณีที่นักศึกษาศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำ�เร็จ
การศึกษา สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
		(ก) 	ใบรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
		(ข) 	ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(4) 	กรณีที่นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้วสามารถออกเอกสาร
สำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
		(ก) 	ใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา
		(ข) 	ใบรายงานผลการศึกษา เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
		(ค) 	ใบปริญญาบัตร เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
(5) 	เอกสารสำ�คัญอื่นๆ นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกให้แก่นักศึกษาตามสมควร
เป็นรายกรณีไป
ข้อ 	4 		นักศึกษาทปี่ ระสงค์จ ะได้ร บั เอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาตามขอ้ 3 ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอเอกสารส�ำ คัญท างการ
ศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด พร้อมท้ังชำ�ระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	5 		นักศึกษาที่ประสงค์จ ะขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาที่ต้องติดรูปถ่าย นักศึกษาจะต้องยื่นคำ�ร้องพร้อม
ทั้งส่งรูปถ่ายทมี่ ีลักษณะดังต่อไปนี้มาพร้อมคำ�ร้องด้วย
(1) 	รูปถ่ายสำ�หรับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3(1) และข้อ 3(2) มีลักษณะดังนี้
		(ก)		รูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ� และไม่สวม
เครื่องประดับใดๆ
		(ข) 	ทรงผม ชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ หญิง ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยกรณีนับถือ
ศาสนาอิสลาม ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
		(ค)		การแต่งกาย ให้สวมชุดสุภาพตามสากลนิยม ไม่สวมเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาอื่นพระภิกษุ
สามเณร ให้แต่งกายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณี ส่วนผู้ที่เป็นนักบวชศาสนาอื่น
ให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี
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(2)		รูปถ่ายสำ�หรับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3(3) และข้อ 3(4) มีลักษณะดังนี้
		(ก) 	รูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ� และไม่สวม
เครื่องประดับใดๆ
		(ข) ทรงผม ชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ หญิง ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ไม่ให้
ปิดบังครุยบัณฑิต
		กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
		(ค)		การแต่งกาย ให้สวมเสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาวกระดุมปั๊มผ้าสีขาว และสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
		ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจและพนักงานของรัฐ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาวที่หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนดและ
สวมทับด้วยครุยบัณฑิต
		พระภกิ ษุ สามเณร ให้แ ต่งก ายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ช ใี ห้ส วมชดุ แ ม่ช ตี ามประเพณี โดยไม่ต อ้ งสวมทบั 
ด้วยครุยบัณฑิต ส่วนนักบวชในศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี และสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
ข้อ 	6 		มหาวิทยาลัยจ ะด�ำ เนินก ารออกเอกสารส�ำ คัญ ตามขอ้ 3(4) เป็นค รัง้ แ รกให้น กั ศึกษาเมือ่ ส ภามหาวิทยาลัย
อนุมัตกิ ารสำ�เร็จการศึกษาแล้ว โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำ�ร้องตามข้อ 4
ในกรณีท ผี่ ใู้ดประสงค์จ ะขอเอกสารส�ำ คัญต ามวรรคหนึง่ ส ว่ นทเี่ กีย่ วกบั ต นในครัง้ ต อ่ ไป ให้ผ นู้ นั้ ย นื่ ค �ำ ร้องขอเอกสาร
สำ�คัญทางการศึกษา และให้นำ�ความตามข้อ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบปริญญาบตั รจะออกใบแทนให้เฉพาะกรณีท ชี่ �ำ รุด สูญห าย หรือถ กู ท �ำ ลาย โดยผปู้ ระสงค์จ ะขอรับใบแทนปริญญาบตั ร
จะตอ้ งสง่ ใบปริญญาบตั รทชี่ �ำ รุด หรือใบแจ้งค วามกรณีป ริญญาบตั รสญู หายหรือถ กู ท �ำ ลายมาพร้อมค�ำ ร้องขอเอกสารสำ�คัญ
ทางการศึกษา
ข้อ 	7 		นักศึกษาที่ประสงค์จะได้รับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาต่างๆ ที่แปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษนักศึกษา
ต้องยื่นคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา พร้อมสำ�เนาเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยที่รับรองสำ�เนา
ถ กู ต อ้ ง พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมการออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาฉบับภ าษาองั กฤษตามอตั ราทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด
ข้อ 	8 		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                   ปรัชญา  เวสารัชช์
                  	 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์)
              	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดวันสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2527
จึงกำ�หนดวันสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 		นักศึกษาที่สอบไล่ได้ชุดวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการ
ขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ครั้งสุดท้ายเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	2 		นักศึกษาทศี่ กึ ษาได้ส ญั ลักษณ์ I ในชดุ ว ชิ าใด เมือ่ ได้รบั ก ารประเมินว า่ ผ า่ นชดุ ว ชิ านนั้ แ ล้วจ ะถอื ว่าส อบผา่ น
ชุดวิชานั้น นับต ั้งแต่ว ันถัดจากวันที่ได้รับการประเมินเป็นต้นไป
ในกรณีท นี่ กั ศึกษาได้ส ญั ลักษณ์ I ในชดุ ว ชิ าใดซงึ่ เป็นช ดุ ว ชิ าสดุ ท้ายตามหลักสูตรทศี่ กึ ษา มหาวิทยาลัยจ ะด�ำ เนินก าร
ขออนุมตั ปิ ริญญาหรือป ระกาศนียบัตร โดยถอื ว นั ถ ดั จ ากวนั ท ี่ได้ร บั ก ารประเมินว า่ ส อบผา่ นชดุ ว ชิ านนั้ เป็นว นั ส �ำ เร็จก ารศกึ ษา
ข้อ 	3 		การตัดสินผลการศึกษาในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จะกระทำ�พร้อมกับการตัดสินผลการสอบไล่
ประจำ�ภาคการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาใดจะต้องเข้ารับการอบรม
เข้มและ/หรือเข้าสอบไล่ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการขออนุมัติปริญญา โดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จ
การศึกษา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
								

                   	
            	
                              	

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
(ลงนาม)                    วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
ประธานสภาวิชาการ
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2524
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2524
เป็นปีที่ 36 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 31 และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1		 พระราชกฤษฎีกานเี้ รียกวา่ “พระราชกฤษฎีกา ว่าด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับส าขาวชิ า
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2524”
มาตรา 2 	 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 	 ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้
(1) 	สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “น.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “น.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“นิติศาสตรบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “น.บ.”
(2) 	สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “บธ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “บธ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“บริหารธุรกิจบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “บธ.บ.”
(3) 	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“ศิลปศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศศ.บ.”
(4) 	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศษ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศษ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“ศึกษาศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศษ.บ.”
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(5) 	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	 “ศ.บ.”
สำ�หรับ (2) (3) และ (4) ให้ระบุแขนงวิชาในวงเล็บต่อท้ายปริญญา
มาตรา 4 	 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีสามชั้น คือ
(1) 	ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด มีสำ�รดรอบขอบและที่ต้นแขนกับปลายแขน
พื้นสำ�รดทำ�ด้วยสักหลาดสีเขียวเข้มกว้าง 10 เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก 0.5 เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง
1.5 เซนติเมตร เว้นระยะ 1 เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง 4 เซนติเมตร เว้นระยะ 1 เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง
1.5 เซนติเมตร เว้นร ะยะขอบใน 0.5 เซนติเมตร แถบทองซงึ่ ก ว้าง 1.5 เซนติเมตร แถบแรกจากขอบนอกจะมว้ นเป็นว งกลม
ทับแถบทองกลางซึ่งกว้าง 4 เซนติเมตร เลยไปทับแถบทองแถบในแล้วม้วนกลับมาที่เดิมมีจำ�นวน 3 วง โดยวงกลม
วงกลางอยู่สูงประมาณหน้าอกของผู้สวม มีตรามหาวิทยาลัยทำ�ด้วยโลหะชุบทองสูง 6 เซนติเมตร ติดบนสำ�รดในวงกลม
วงกลางทั้งสองข้างของหน้าอก
(2) 	ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ม ีวงกลมเพียงข้างละ 2 วง มีตรามหาวิทยาลัยติดบนสำ�รด
ในวงกลมวงบนทั้งสองข้างของหน้าอก
(3) 	ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แต่ม ีวงกลมเพียงข้างละ 1 วง มีตรามหาวิทยาลัยในวงกลมทั้งสอง
ข้างของหน้าอก
มาตรา 5 	 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ทำ�ด้วยโลหะ
ชุบทองสูง 6 เซนติเมตร ด้านหลังเป็นแผ่นเรียบจารึกเลขประจำ�ตัว ชื่อ ชื่อสกุล อักษรย่อปริญญา และปีการศึกษาที่ได้
รับปริญญา
มาตรา 6 	 ให้ม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชจดั ท �ำ ค รุยว ทิ ยฐานะและเข็มว ทิ ยฐานะตามพระราชกฤษฎีกานขี้ นึ้
ไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา 7 	 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับน ี้ คือ โดยทีม่ าตรา 31 และมาตรา 35 แห่งพ ระราชบญั ญัตมิ หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช


พ.ศ. 2521 บัญญัตวิ า่ การก�ำ หนดให้ส าขาวชิ าใดมปี ริญญาชนั้ ใด และจะใช้อ กั ษรยอ่ ส �ำ หรับส าขาวชิ านัน้ อ ย่างไร รวมทงั้ ก ารก�ำ หนดลกั ษณะ
ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2538
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
เป็นปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอ �ำ นาจตามความในมาตรา 178 ของรฐั ธรรมนูญแ ห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ แ ก้ไขเพิม่ เติมโดยรฐั ธรรมนูญแ ห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท ี่ 5) พุทธศักราช 2538 และมาตรา 31 วรรคสองแห่งพ ระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 	 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับ
สาขาวิชา ครุยว ิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538”
มาตรา 2 	 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 	 ให้ย กเลิกค วามในมาตรา 3 แห่งพ ระราชกฤษฎีกา ว่าด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับส าขาวชิ า
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 3 	 ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้
(1) 	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“คหกรรมศาสตรบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.บ.”
(2) 	สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “น.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“นิติศาสตรมหาบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “น.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“นิติศาสตรบัณฑิต”			
ใช้อักษรย่อ 	 “น.บ.”
(3) 	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. นิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้นคือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“นิเทศศาสตรบัณฑิต”		
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.บ.”
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		2. วิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”		
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“วิทยาศาสตรบัณฑิต”		
(4) 	สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”		
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“รัฐศาสตรบัณฑิต”			
(5)		สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. บริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”		
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”		
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“บริหารธุรกิจบัณฑิต”		
		2. รัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 	
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” 	
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”		
(6) 	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. สาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”		
		2. พยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“พยาบาลศาสตรบัณฑิต”		
(7) 	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”		
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“ศิลปศาสตรบัณฑิต”		
(8) 	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”		
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“ศึกษาศาสตรบัณฑิต”		
(9) 	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”		
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”		
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“เศรษฐศาสตรบัณฑิต”		

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“วท.ด.”
“วท.ม.”
“วท.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“ร.ด.”
“ร.ม.”
“ร.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“บธ.ด.”
“บธ.ม.”
“บธ.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“รป.ด.”
“รป.ม.”
“รป.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“สศ.ด.”
“สศ.ม.”
“สศ.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“พย.ด.”
“พย.ม.”
“พย.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“ศศ.ด.”
“ศศ.ม.”
“ศศ.บ.”

ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“ศษ.ด.”
“ศษ.ม.”
“ศษ.บ.”

ใช้อักษรย่อ
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“ศ.ด.”
“ศ.ม.”
“ศ.บ.”
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(10) 	สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิต” 	
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต”
		2. เกษตรศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	“เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	“เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	“เกษตรศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 	

ใช้อักษรย่อ
ใช้อักษรย่อ 	
ใช้อักษรย่อ 	

“สส.ด.”
“สส.ม.”
“สส.บ.”

“กษ.ด.”
“กษ.ม.”
“กษ.บ.”

ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี”
							

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับน ี้ คือ เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราชได้เปิดส อนหลักสูตรดา้ นเกษตรศาสตร์ใน

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรกำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังก ล่าว จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2543
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543
เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 	1 	พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับ
สาขาวิชา ครุยว ิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543”
มาตรา 	2 	พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 	3 	ให้ย กเลิกค วามในมาตรา 3 แห่งพ ระราชกฤษฎีกา ว่าด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับส าขาวชิ า
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 	3 	ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้
(1) 	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “คหกรรมศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.บ.”
(2) 	สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “น.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “น.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “นิติศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “น.บ.”
(3) 	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามประเภท คือ
		1. นิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้นคือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “นิเทศศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.บ.”
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		2. วิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
		3. เทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ
					 ตรี เรียกว่า 	 “เทคโนโลยีบัณฑิต”
(4) 	สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “รัฐศาสตรบัณฑิต”
(5)		สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. บริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “บริหารธุรกิจบัณฑิต”
		2. รัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 	
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” 	
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”
(6) 	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. สาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”
		2. พยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”
(7) 	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “ศิลปศาสตรบัณฑิต”
(8) 	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”
(9) 	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”

ใช้อักษรย่อ 	 “วท.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “วท.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “วท.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ทล.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ร.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ร.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ร.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “บธ.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “บธ.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “บธ.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “รป.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “รป.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “รป.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ส.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ส.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ส.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “พย.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “พย.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “พย.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศศ.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศศ.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศศ.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศษ.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศษ.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศษ.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศ.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศ.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “ศ.บ.”
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(10) 	สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต”
		2. เกษตรศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “เกษตรศาสตรบัณฑิต”

ใช้อักษรย่อ 	 “สส.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “สส.ม.”
ใช้อักษรย่อ “สส.บ.”
ใช้อักษรย่อ 	 “กษ.ด.”
ใช้อักษรย่อ 	 “กษ.ม.”
ใช้อักษรย่อ 	 “กษ.บ.”

ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรกำ�หนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าวประกอบกับได้แก้ไข
อักษรย่อสำ�หรับ สาขาวิชาของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การกำ�หนดชื่อปริญญา ของทบวงมหาวิทยาลัยแ ละหลักเกณฑ์การเขียนคำ�ย่อของราชบัณฑิตยสถานจึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2526
เพื่ออนุวัตตามบทบัญญัติมาตรา 35 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
เกี่ยวกับโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2526 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 		ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2526”
ข้อ 	2 		ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 		ให้ผู้มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบหรือ
เครื่องแต่งกายที่สุภาพได้ ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดหรืองานพิธีอื่นใดที่มีกำ�หนดการให้สวมครุยวิทยฐานะ
ข้อ 	4 		ผูไ้ ด้รบั ป ริญญา ประกาศนียบัตรชนั้ ส งู อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิราช
มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะบนอกเสื้อเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายที่สุภาพได้ในโอกาสอันสมควร
ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ประดับเข็มวิทยฐานะ
บนอกเสื้อข้างซ้าย
ผูท้ ี่ได้รบั ป ริญญาหรือป ระกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ให้ป ระดับเข็มว ทิ ยฐานะบนอกเสือ้ ข า้ งขวา
ข้อ 	5 		ในกรณีผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประพฤติชั่วทำ�ให้เป็นที่
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจห้ามผู้นั้นประดับเข็มวิทยฐานะได้
ข้อ 	6 		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
								
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
							

		
(ลงนาม)                เกษม  สุวรรณกุล
                         		      (นายเกษม สุวรรณกุล)
           		 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2528
เพื่ออนุวัตตามบทบัญญัติมาตรา 35 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
เกี่ยวกับโอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528”
ข้อ 	2 	 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	 ให้ยกเลิกความในวรรค 3 ของข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและ
เงือ่ นไขในการใช้ค รุยว ทิ ยฐานะและเข็มว ทิ ยฐานะของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช พ.ศ. 2526 และให้ใช้ค วามตอ่ ไปนแี้ ทน
“ผทู้ ี่ได้ร บั อ นุปริญญาหรือป ระกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ให้ป ระดับเข็มว ทิ ยฐานะบนอกเสือ้ 
ข้างขวา หรือทกี่ ระเป๋าเสื้อข้างขวาของเครื่องแบบ”
ข้อ 	4 	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
						                		
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2528
(ลงนาม)               เกษม  สุวรรณกุล
                            	 (นายเกษม สุวรรณกุล)
             	
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3)
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความ
ในมาตรา 15(8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2523 ข้อ 8(2) อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก ารเงินข องมหาวิทยาลัยในคราวประชุมค รัง้ ท ี่ 18/2539 เมือ่ ว นั ท ี่ 1 ตุลาคม 2539 จึงให้ย กเลิกป ระกาศมหาวิทยาลัยส โุ ขทัย
ธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 และให้กำ�หนดค่าเข็มวิทยฐานะ
ระดับปริญญาตรีเข็มละ 150 บาท
ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป
						                		
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                           	
          	

(ลงนาม)                 เอี่ยม  ฉายางาม
(นายเอี่ยม ฉายางาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2555   ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   อาศัยอำ�นาจตามความใน
ข้อ 15(2)  และ (8)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  29  มกราคม  2558 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ		1			ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”
ข้อ  2			ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ		3			ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2555
ข้อ		4 		ในระเบียบนี้ “ค่าบำ�รุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบำ�รุงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็น
รายภาคการศึกษา ได้แก่ ค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย ค่าชุดวิชา และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
		“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับ
บริการจากมหาวิทยาลัย ได้แก่  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
		“ค่าวัสดุการศึกษา”  หมายความว่า เงินทีน่ กั ศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน ดีวดี   ี ซีดเี สียง
ซีดีมัลติมีเดีย  แบบฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การศึกษา  และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
ข้อ		5			ให้กำ�หนดอัตราเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังต่อไปนี้			
					(1)		 ค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ  500  บาท
					(2)		 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  800  บาท
  					(3)		 ค่าชุดวิชา  ชุดวิชาละ  300  บาท
					(4)		 ค่าวัสดุการศึกษา  ชุดวิชาละ  700  บาท
มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าวัสดุการศึกษาประกอบชุดวิชา  ค่าวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนดอัตราเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตาม (1) (2) (3) และ (4)  ให้เรียกเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา  2556  เป็นต้นไป  ยกเว้นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูก่ อ่ นปีการศึกษา 2556 ให้เรียกเก็บค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษา
พิเศษ ภาคการศึกษาละ 300 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา  2558
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบผ่านภาคปฏิบตั   ิ แต่สอบไม่ผา่ นภาคทฤษฎี นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนใหม่ไม่ตอ้ งชำ�ระ
ค่าวัสดุกจิ กรรมในการอบรมเสริมประสบการณ์วชิ าชีพหรือฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะ  เว้นแต่เป็นชุดวิชาทีม่ กี ารปรับปรุงเอกสาร
การสอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่โดยต้องชำ�ระเงินค่าชุดวิชา ค่าวัสดุการศึกษาและค่าวัสดุกจิ กรรม  และต้องสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่
ข้อ  6 		นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ในข้อ  5  ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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ข้อ 	7  	ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้ ให้นำ�เสนอ
สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยตีความ
                                            ประกาศ  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
 					                                                        (ลงนาม)             องค์การ  อินทรัมพรรย์

                                                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ   อินทรัมพรรย์)
                                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หมายเหตุ 	 เหตุผลในการออกประกาศใช้ระเบียบนี้ เนือ่ งจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2555 ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั ประกอบกับเพือ่ ให้นกั ศึกษาซึง่ สอบผ่านในภาคปฏิบตั แิ ล้วไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนในภาคปฏิบตั แิ ละไม่ตอ้ งชำ�ระเงินค่าวัสดุ
ค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีก จึงจำ�เป็นต้องออกระเบียบนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2555
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ให้ยกเลิก
(1)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
(2)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
(3)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
(4)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
ข้อ 	2 	 ให้กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ ดังนี้
(1)		ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ชุดละ 150 บาท
(2)		ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม ชุดวิชาละ 200 บาท
(3)		ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่ ครั้งละ 100 บาท
(4)		ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษาตลอดอายุการเป็นนักศึกษา คนละ 100 บาท โดยชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย การเปลี่ยนที่อยู่ การเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อหรือชื่อหรือชื่อสกุล
การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก และการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา ยกเว้น
การทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ATM ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 และได้ยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตลอดอายุการเป็นนักศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราคนละ 100 บาท โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา
(5)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
(6)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการศึกษา ฉบับละ 50 บาท
(7)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอนุปริญญา ฉบับละ 50 บาท
(8)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษาอนุปริญญา (Transcript) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฉบับละ
50 บาท
(9)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
(10)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
(11)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ฉบับละ 50 บาท
(12)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 50 บาท
(13)		ค่าธรรมเนียมการออกใบสัมฤทธิบัตรกรณีพิเศษ ฉบับละ 50 บาท
(14)		ค่าธรรมเนียมคำ�อธิบายชุดวิชา รายวิชา ฉบับละ 50 บาท
(15)		ค่าธรรมเนียมการคัดสำ�เนาเอกสารการศึกษา ฉบับละ 10 บาท
(16)		ค่าธรรมเนียมการรับรองสำ�เนาถูกต้อง ฉบับละ 10 บาท
(17)		ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา คนละ 200 บาท
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(18)		 ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท
(19)		 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ 300 บาท
(20)		 ค่าธรรมเนียมบัณฑิต คนละ 800 บาท
       ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
                       		

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(ลงนาม)             สมจินต์  สันถวรักษ์
         	 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์)
            	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้บัตรเครดิต
พ.ศ. 2558
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) และ (8)  แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบ
กับข้อ 5 วรรคสอง แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 8/2558 เมือ่ วันที  ่ 23  กรกฎาคม  2558  จึงให้นกั ศึกษาทีช่ �ำ ระ
เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา โดยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รับผิดชอบ
ค่าดำ�เนินการตามอัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2.2 ของจำ�นวนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุ
การศึกษา
ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
									
									

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงนาม)              องค์การ  อินทรัมพรรย์
                                                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ   อินทรัมพรรย์)
                                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 22 และข้อ 23 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินรายได้และ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2523 และข้อ 3.11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย จึงประกาศกำ�หนด
การพิจารณาคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ให้แก่นกั ศึกษาหรือผูเ้ รียน เมือ่ มีการร้องขอไว้
ดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2) มีการลงทะเบียนซ้ำ�ซ้อน อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
3) เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาหรือผูเ้ รียนส่งคืนวัสดุการศึกษามาไม่ครบ หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มหาวิทยาลัยจะไม่คนื 
ค่าวัสดุการศึกษาให้ หรือคืนให้บางส่วนแล้วแต่กรณีไป
							              	

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

	 (ลงนาม)                   วิจิตร ศรีสอ้าน
                    		       (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
             		     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

196

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการ
การศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการเงินแ ละทรัพย์สนิ ในการประชุมค รัง้ ท ี่ 12/2553 เมือ่ ว นั ท ี่ 23 พฤศจิกายน 2553 จึงก �ำ หนดอตั ราคา่ ส มัครเป็นน กั ศึกษา
และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ (เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไน-
ดารุสซาลาม มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย เมืองไต้หวัน เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ในลักษณะเหมาจ่ายไว้ดังนี้
ข้อ 	1 	 ให้ย กเลิกป ระกาศมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช เรือ่ ง การก�ำ หนดคา่ ล งทะเบียนเรียนและคา่ ธ รรมเนียม
การศึกษาสำ�หรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 	2 	 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 	3 	 ให้กำ�หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้
(1)		การสมัครเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาแรก กำ�หนดอัตราค่าการสมัครและลงทะเบียนเรียน ดังนี้
		ก. ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 1 ชุดวิชา จำ�นวนเงิน 5,600 บาท
		ข. 	ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 2 ชุดวิชา จำ�นวนเงิน 6,600 บาท
		ค. 	ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 3 ชุดวิชา จำ�นวนเงิน 7,600 บาท
(2) 	การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาถัดไป กำ�หนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
		ก. 	ค่าลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 1 ชุดวิชา จำ�นวนเงิน 5,000 บาท
		ข. 	ค่าลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 2 ชุดวิชา จำ�นวนเงิน 6,000 บาท
		ค. 	ค่าลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 3 ชุดวิชา จำ�นวนเงิน 7,000 บาท
		ง. ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
นอกเหนือจากข้อ ก. - ค. ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(3) 	การลงทะเบียนสอบซ่อม กำ�หนดอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้			
		ก. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต่อภาคการศึกษา จำ�นวนเงิน 1,500 บาท
		ข. ค่าล งทะเบียนสอบซอ่ มชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ หรือช ดุ ว ชิ าฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะมีค า่ ใช้จ า่ ยเพิม่ เติม
ที่นอกเหนือจากข้อ ก. ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
          	                                 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
(ลงนาม)              ปราณี สังขะตะวรรธน์
         									       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
                                                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธีการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง เกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุน
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546  ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 9 และข้อ 11
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546  อธิการบดี
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริการกองทุน ครัง้ ที  ่ 1/2556  เมือ่ วันที่29 สิงหาคม  2556  จงึ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช เรือ่ ง เกณฑ์และเงือ่ นไขการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2546 และออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ  1   ให้กำ�หนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  เงื่อนไขการให้ทุน  และวิธีการขอรับทุน ดังนี้
				 (1) คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
   						 (ก)  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และกำ�ลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
						 (ข) มีสัญชาติไทย
						 (ค) 	เป็นผู้สอบไล่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย จำ�นวน 2 ชุดวิชา ก่อนภาคการศึกษา
ที่ขอรับทุน
 						 (ง)  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
						 (จ) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน  200,000 บาท ต่อปี
   						 (ฉ) 	เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  						 (ช) 	เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
				 (2)  เงื่อนไขการให้ทุน
    					 (ก) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  						 (ข) มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษา ปีการศึกษาละ  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ต่อทุน
   						 (ค) ให้สำ�นักบริการการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ และดำ�เนินการเบิกจ่ายไปที่กองคลังมหาวิทยาลัย
				 (3)  วิธีการขอรับทุน
						 (ก) นักศึกษาซึ่งประสงค์ขอรับทุนให้ขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th  - ปริญญาตรี
- ทุนการศึกษา
    					 (ข) 	ต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  พร้อมแนบสำ�เนาหลักฐานดังนี้
   							 1)  รูปถ่ายขาด 1 – 2  นิ้ว  จำ�นวน  1  รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน
   							 2)  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
     					 3)  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน กรณีเป็นพระภิกษุให้ใช้ใบสุทธิ
    						 4) 	สำ�เนาทะเบียนบ้าน
   							 5) 	 หนังสือรับรองรายได้หรือฐานะครอบครัว  พร้อมสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัว
ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ หรือฐานะครอบครัว
ผู้รับรองรายได้ หรือฐานะครอบครัวจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
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ข้อ 	2   กำ�หนดยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา   พร้อมแนบหลักฐานจัดส่งที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร  ี 11120  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์  -  30 มิถนุ ายน
ในแต่ละปีการศึกษา
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
					

ประกาศ ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2557  

(ลงนาม)              ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย
                                                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย)
                                                                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

					

หมายเหตุ 	 เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ

		
		
		
		

สภาวการณ์ปัจจุบัน ทำ�ให้ทุนการศึกษาที่กำ�หนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 ไม่มีความเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามีความสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงจำ�เป็นต้องออกประกาศนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด
พ.ศ. 2544
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงร ะเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การใช้ห อ้ งสมุดให้เหมาะสมยงิ่ ข นึ้ 
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดำ�เนินงานของสำ�นักบรรณสาร-
สนเทศ พ.ศ. 2529 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบ ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 	1 	 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การใช้ห้องสมุดพ.ศ. 2544”
ข้อ 	2 	 ให้ยกเลิก
2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2540
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา-บริการ พ.ศ. 2541
ข้อ 	3 	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 	4 	 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ห้องสมุด” หมายความว่า ส่วนบริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำ�นักบรรณสารสนเทศ
และศูนย์วิทยพัฒนาทุกแห่ง
“วัสดุสารสนเทศ” หมายความว่า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“หนังสือสำ�รอง” หมายความว่า วัสดุสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สาขาวิชาแจ้งให้
ห้องสมุดจัดเป็นหนังสือสำ�รองให้นักศึกษาอ่านภายในห้องสมุด หรือให้ยืมออกได้ในระยะเวลาที่กำ�หนด
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
“บุคลากรประจำ�” หมายความวา่ อาจารย์ป ระจำ� ข้าราชการประจำ� พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ�งบประมาณ
แผ่นดิน และลูกจ้างประจำ�งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ
“บุคคลเกษียณอายุราชการ” หมายความว่า บุคลากรประจำ�ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกษียณอายุ
ราชการ
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายวันของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมวด 2
เวลาทำ�การของห้องสมุด
ข้อ 	5 	 เวลาทำ�การของห้องสมุด โดยปกติให้ถือตามวันและเวลาทำ�การของทางราชการ และวันเสาร์ที่ไม่เป็น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ 	6 	 ในวันที่มีกิจกรรมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม หรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นที่ต้องใช้บริการห้องสมุด
จะเปิดให้บริการเพิ่มนอกเวลาทำ�การ รวมทั้งเปิดบริการในวันหยุดราชการตามความจำ�เป็น
ข้อ 	7 	 หากมีเหตุจำ�เป็น ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนาแล้วแต่กรณี
มีอำ�นาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำ�การหรือกำ�หนดวันงดให้บริการได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 3
สมาชิกภาพ
ข้อ 	8 	 สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
8.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่
(1) 	นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อายุการเป็นสมาชิกตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(2) 	บุคลากรประจำ� อายุก ารเป็นส มาชิกค ราวละ 5 ปี ยกเว้นพ นักงานมหาวิทยาลัยแ ละลกู จ้างประจำ�ง บประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
(3) 	อาจารย์พิเศษ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
(4) 	บุคคลเกษียณอายุราชการ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
(5) 	ลูกจ้างชั่วคราวรายปีและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
8.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่
(1) 	ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(2) 	บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 	9 	 การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
9.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ให้ใช้บ ตั รประจำ�ต วั น กั ศึกษา เป็นบ ตั รแสดงตนในการเข้าใช้บ ริการ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
9.2 บุคลากรประจำ�และบุคคลเกษียณอายุราชการ ยื่นความจำ�นงขอทำ�บัตรสมาชิกพร้อมหลักฐานต่อไปนี้
(1) 	บัตรประจำ�ตัว
(2) 	รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
9.3 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายปี และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ยื่นความจำ�นงขอทำ�บัตรสมาชิก
พร้อมหลักฐาน ตามข้อ  9.2 และคำ�รับรองในใบสมัครสมาชิกจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย ระดับประธานสาขาวิชา ผู้อำ�นวยการหรือเทียบเท่า
9.4 	ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และบุคคลภายนอก ยื่นความจำ�นงขอทำ�บัตรสมาชิกพร้อมหลักฐานตามข้อ 9.2
และชำ�ระค่าสมาชิกสมทบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 4
ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและยืมวัสดุสารสนเทศ
ข้อ 	10 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด ได้แก่
10.1 	สมาชิกห้องสมุด
10.2 	บุคคลภายนอกที่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดแบบรายวัน
10.3 	บุคคลหรือสถาบันอื่นที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ หรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนาแล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อนุญาตให้ใช้บริการอ่านภายในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนาได้ยกเว้น
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	11 	ผู้มีสิทธิยืมวัสดุสารสนเทศ ได้แก่
11.1 	สมาชิกสามัญ ยืมวัสดุสารสนเทศได้จากห้องสมุดสำ�นักบรรณสารสนเทศและห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา
ยกเว้นสมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรให้ยืมวัสดุสารสนเทศได้จากห้องสมุด
ศูนย์วิทยพัฒนา แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัยสามารถ
ยืมวัสดุสารสนเทศจากห้องสมุดสำ�นักบรรณสารสนเทศได้
11.2 	หน่วยงานที่มีข้อตกลงร่วมกัน
11.3 	บุคคลหรือส ถาบันอ นื่ ท ผี่ อู้ �ำ นวยการส�ำ นักบ รรณสารสนเทศ หรือผ อู้ �ำ นวยการศนู ย์ว ทิ ยพฒั นา แล้วแ ต่ก รณี
พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
หมวด 5
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
ข้อ 	12 	ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
12.1 	แสดงบตั รสมาชิกห อ้ งสมุดห รือบ ตั รแสดงตนเป็นบ คุ ลากรของมหาวิทยาลัย หรือบ ตั รอนุญาตเข้าใช้ห อ้ งสมุด
รายวัน ทุกครั้งท ี่เข้าใช้ห้องสมุด
12.2 	เมื่อเข้าใช้ห้องสมุดต้องวางกระเป๋า สิ่งของอื่นๆ ยกเว้นของที่มีค่าไว้ที่บริเวณชั้นวางสิ่งของด้านนอก
ที่จัดไว้ให้
12.3 	เมื่อออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศที่นำ�ออกมาด้วยโดยต้องยืม
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
12.4 	การนำ�หนังสือหรือวัสดุสารสนเทศออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ หรือการตัดฉีก หรือทำ�ลาย
ทรัพยากรห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำ�ลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำ�จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยหรือตาม
กฎหมาย
12.5 	สำ�รวมกิริยามารยาท ไม่พูดคุยเสียงดัง และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
12.6 	ดูแลทรัพย์สนิ แ ละของมคี า่ ข องตนเอง ห้องสมุดไม่ร บั ผ ดิ ช อบตอ่ ก รณีส ญู หายหรือเสียห ายของทรัพย์สนิ น นั้
12.7 	ผูใ้ช้ห อ้ งสมุดต อ้ งใช้บ ริการตา่ งๆ ให้เสร็จส นิ้ ก อ่ นเวลาปดิ ท �ำ การ 15 นาที เพือ่ ให้เจ้าห น้าทีห่ อ้ งสมุดได้ส �ำ รวจ
ความเรียบร้อยก่อนปิดบ ริการห้องสมุด
ข้อ 	13 ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการห้องสมุดและผู้ยืมวัสดุสารสนเทศ
13.1 	ผู้ยืมต้องดูแลรักษาสภาพวัสดุสารสนเทศให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานคุ้มค่า
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13.2 	ผู้ยืมต้องตรวจสภาพวัสดุสารสนเทศก่อนยืมออกจากห้องสมุด และจะต้องรับผิดชอบต่อการชำ�รุดเสียหาย
หรือสูญหายของวัสดุสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากห้องสมุดจนถึงเวลาส่งคืนห้องสมุด
13.3 	ผู้ยืมต้องส่งคืนวัสดุสารสนเทศตามกำ�หนดส่ง ผู้ที่มีชื่อในบัญชีค้างส่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยืมวัสดุ
สารสนเทศเพิ่ม จนกว่าจะได้ส่งคืนวัสดุสารสนเทศที่ค้างส่งให้เรียบร้อย
ข้อ 	14 	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ได้แก่ ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ และการกำ�หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	15 	ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยความแห่งระเบียบนี้ หากฝ่าฝืนห้องสมุด
มีอำ�นาจจะพิจารณาดำ�เนินการได้ตามควรแก่กรณี ดังนี้
15.1 	ตักเตือน
15.2 	ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด
15.3 	ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด
15.4 	เพิกถอนการเป็นสมาชิกห้องสมุด
15.5 	กรณีที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษทางวินัย
15.6 	กรณี ที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาข องม หาวิ ท ยาลั ย อาจเสนอใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไ ม่ อ นุ ญ าตใ ห้ ล งท ะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาถัดไป หรืองดออกใบรับรองการสำ�เร็จการศึกษาให้
15.7 	กรณีที่เป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกอาจขอให้สถาบันหรือ
หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษ
15.8 	ผู้ทำ�ลายหรือผู้ลักทรัพย์สินของห้องสมุดจะถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 	16 	ให้อธิการบดีมีอำ�นาจในการออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ในกรณีต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจำ�สำ�นักบรรณสารสนเทศวินิจฉัยชี้ขาด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 	17 	ให้บัตรสมาชิกที่ออกตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ มีอายุใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ตามที่กำ�หนดไว้ตามระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนาหรือ
เจ้าหน้าที่บริการห้องสมุด แล้วแต่ก รณี อาจเรียกผู้ถือบัตรสมาชิกมาทำ�บัตรใหม่ได้
ข้อ 	18 	ให้ผู้ที่ชำ�ระค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ แก่ห้องสมุดอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ยังคงต้องชำ�ระ
เงินดังกล่าวตามระเบียบที่ถูกยกเลิก ตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้จนกว่าจะชำ�ระแล้วเสร็จ
ข้อ 	19 	ให้ประกาศข้อกำ�หนด และวิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การใช้
ห้องสมุด พ.ศ. 2540 และระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การใช้ห อ้ งสมุดศ นู ย์ว ทิ ยพฒั นาบริการ พ.ศ. 2541
ยังค งมผี ลใช้บ งั คับต อ่ ไปเท่าท ไ่ีม่ข ดั แ ย้งก บั ระเบียบนี้ จนกว่าจ ะมปี ระกาศขอ้ ก �ำ หนด และวธิ ปี ฏิบตั ใิหม่ท อี่ อกมาใช้บ งั คับแ ทน
									

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

									
(ลงนาม)              ทองอินทร์ วงศ์โสธร
          									       (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร)
           									         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
พ.ศ. 2530
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำ หนดระเบียบเกีย่ วกบั ก ารให้บ ริการศนู ย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ มุม มสธ. อาศัยอ �ำ นาจ
ต ามความในขอ้ 6 แห่งข อ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การด�ำ เนินงานของส�ำ นักบ รรณสารสนเทศ พ.ศ. 2529
อธิการบดีจึงวางระเบียบ ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ระเบียบนเี้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ้วย การให้บ ริการศูนย์บ ริการการศึกษา
เฉพาะกิจ มุม มสธ. พ.ศ. 2530”
ข้อ 	2 	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	 ให้ยกเลิกประกาศ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดก ับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 	4 	 ในระเบียบนี้
“ศูนย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ มุม มสธ.” หมายถงึ หน่วยบริการหอ้ งสมุดข องมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช
ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดและห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “มุม มสธ.”
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ผู้เรียน” หมายถึง ผู้เรียนในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ข้าราชการประจำ�” หมายถึง คณาจารย์ประจำ�และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาจารย์พ เิ ศษ” หมายถงึ อาจารย์ ผูท้ รงคณุ วุฒิ และผเู้ ชีย่ วชาญทมี่ หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราชแต่งต งั้ เป็นอ าจารย์
พิเศษ
“สื่อการศึกษา” หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์
หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และสื่อโสตทัศน์ ซึ่งได้แก่ สื่อที่เสนอด้วยภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียง
เช่น ภาพทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่สำ�นักบรรณสารสนเทศกำ�หนดให้เป็นสื่อโสตทัศน์และจัดไว้ให้บริการ
ข้อ 	5 	 มุม มสธ. เปิดให้บริการตามวันและเวลาทำ�การของห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่ง
ข้อ 	6 	 ผูม้ สี ทิ ธิใช้บ ริการ มุม มสธ. ได้แก่ นักศึกษา ผูเ้ รียน ข้าราชการประจำ� อาจารย์พ เิ ศษ และประชาชนผสู้ นใจ
ทั่วไป
ผู้ใช้บริการ มุม มสธ. จะต้องทำ�ตนเป็นสุภาพชนไม่รบกวนผู้ใช้บริการอื่นๆ และปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด
ประชาชนแห่งน ั้นๆ
ข้อ 	7 	 ผู้มีสิทธิยืมสื่อการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ผู้เรียน ข้าราชการประจำ�และอาจารย์พิเศษ
ข้อ 	8 	 สื่อการศึกษาที่จัดไว้ให้บริการ
8.1 เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8.2 หนังสืออ้างอิง
8.3 หนังสืออ่านประกอบ
8.4 นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสำ�หรับเด็กและเยาวชน
8.5 หลักสูตรและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
8.6 จุลสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
8.7 เทปเสียงประจำ�ชุดวิชา
8.8 เทปเสียงประกอบชุดวิชา
8.9 เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง
8.10 เทปเสียงสอนเสริม
8.11 เทปบันทึกเสียงอื่นๆ เช่น เทปเสียงแนะแนวการศึกษา
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ข้อ 	9 	 ประเภทของสื่อการศึกษาและกำ�หนดเวลาที่ให้ยืมออกนอก มุม มสธ.
9.1 	สอื่ ก ารศกึ ษาเกือบทกุ ป ระเภทให้ย มื อ อกได้ ยกเว้นห นังสืออ า้ งอิงแ ละหลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช
ฉบับล่าสุด
9.2 	สื่อสิ่งพิมพ์อนุญาตให้ยืมออกได้ครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม กำ�หนดเวลายืมครั้งละไม่เกิน 7 วัน
9.3 เทปบันทึกเสียงอนุญาตให้ยืมออกได้ครั้งละไม่เกิน 5 ตลับ กำ�หนดเวลายืมครั้งละไม่เกิน 7 วัน
ข้อ 10 	หลักฐานการขอยืมสื่อการศึกษาออกนอก มุม มสธ.
10.1 	นักศึกษาและผเู้ รียนทปี่ ระสงค์จ ะขอยืมส อื่ ก ารศกึ ษาออกนอก มุม มสธ. จะตอ้ งแสดงหลักฐ านบตั รประจำ�ต วั 
นักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนสำ�หรับภาคการศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับหลักฐานการลงทะเบียนสำ�หรับ
ภาคการศึกษาปัจจุบันอนุโลมให้ใช้หลักฐานการลงทะเบียนของภาคการศึกษาล่าสุด
10.2 	ข้าราชการประจำ�และอาจารย์พิเศษที่ประสงค์จะขอยืมสื่อการศึกษาออกนอก มุม มสธ. จะต้องแสดง
หลักฐานบัตรประจำ�ตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 	11 ผู้ยืมจะต้องตรวจดูสภาพสื่อการศึกษาก่อนที่จะยืมออกนอก มุม มสธ. และจะต้องรับผิดชอบ
ในการชำ�รุดเสียหาย หรือสูญหายของสื่อการศึกษาที่ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
ข้อ 	12 	ผูย้ มื ท ี่ไม่ค นื ส อื่ ก ารศกึ ษาตามก�ำ หนดสง่ หรือท �ำ ส อื่ ก ารศกึ ษาช�ำ รุดส ญู หาย จะตอ้ งช�ำ ระค่าป รับห รือช ดใช้
ค่าเสียหาย ตามที่กำ�หนดในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 	13 	ในกรณีท ผี่ ยู้ มื ไม่ส ง่ ส อื่ ก ารศกึ ษาคนื ภ ายในก�ำ หนดเกินก ว่า 7 วัน ให้ผ รู้ บั ผ ดิ ช อบ มุม มสธ. มีห นังสือท วงถาม
และถ้าผู้ยืมยังไม่นำ�สื่อการศึกษาส่งคืนอีกหลังจากทวงถามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ให้รายงานสำ�นักบรรณสารสนเทศทันที
ข้อ 	14 	ผูย้ มื ท ี่ไม่ค นื ส อื่ ก ารศกึ ษา ไม่ช �ำ ระคา่ ป รับห รือไม่ช ดใช้ค า่ เสียห าย หัวหน้าศ นู ย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ 
มุม มสธ. มีอำ�นาจดำ�เนินการตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
14.1 	ประกาศให้ทราบพฤติการณ์แห่งการกระทำ�ผิด
14.2 	ตัดสิทธิการใช้บริการ มุม มสธ.
14.3 	เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ผู้นั้นเป็นนักศึกษา ผู้เรียน หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14.4 	ขอให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ผู้นั้นเป็นนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
14.5 	ดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 	15 	ให้ผ อู้ �ำ นวยการส�ำ นักบ รรณสารสนเทศเป็นผ รู้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และมอี �ำ นาจออกประกาศหรือค �ำ ส งั่ 
เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ในกรณีที่ต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจำ�สำ�นักบรรณสารสนเทศวินิจฉัยชี้ขาด
									

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2530

									
(ลงนาม)                   วิจิตร ศรีสอ้าน
                             						                            (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
            									          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การให้บริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อโสตทัศน์ พ.ศ. 2525
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยจ งึ ก �ำ หนดระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การให้บ ริการส�ำ เนารายการวทิ ยุก ระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 		ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้บริการสำ�เนารายการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ พ.ศ. 2525”
ข้อ 	2 		ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 		ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“รายการวิทยุกระจายเสียง” หมายถึง รายการสอนหรือรายการเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น หรือที่
มหาวิทยาลัยมลี ิขสิทธิ์เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
“รายการวทิ ยุโทรทัศน์” หมายถงึ รายการสอนหรือรายการเพือ่ ก ารศกึ ษาทมี่ หาวิทยาลัยผ ลิตข นึ้ หรือท มี่ หาวิทยาลัย
มีลิขสิทธิ์เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
“สื่อโสตทัศน์” หมายถึง สื่อที่เสนอด้วยภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียงที่มิใช่เพื่อออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ เทปเสียง ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่งใส และวัสดุการศึกษาในรูปแบบอื่น
“ผู้ขอรับบริการ” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์
ข้อ 	4 		มหาวิทยาลัยให้บริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) 	ผู้ขอรับบริการต้องนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
(2)		ผู้ขอรับบริการต้องยอมรับและประกาศให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
(3) 	ผู้ขอรับบริการไม่มีสิทธิทำ�สำ�เนาต่อไม่ว่าในกรณีใดๆ
(4) 	ผูข้ อรับบ ริการไม่มสี ทิ ธิน �ำ รายการวทิ ยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสอื่ โสตทศั น์ไปใช้ท างการคา้ ห รือย นิ ยอม
ให้ผู้อื่นกระทำ�เช่นนั้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิดำ�เนินการตามกฎหมายในเมื่อผู้ขอรับบริการกระทำ�ผิดเงื่อนไขดังกล่าว
ข้อ 	5	 		อัตราค่าธรรมเนียมการบริการสำ�เนาตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้กำ�หนดด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเงิน
เมื่อได้กำ�หนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมประการใดแล้ว ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 	6 		ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้เคยทำ�ประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยหรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่อธิการบดีเห็นสมควร อธิการบดีมีอำ�นาจอนุมัติการให้บริการสำ�เนาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก็ได้
แต่ผ ู้ขอรับบริการต้องจัดหาวัสดุมาเอง
ข้อ 	7 		ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการขอใช้บริการสำ�เนา
ข้อ 	8 		หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อโสตทัศน์
ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำ�หนด
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ข้อ 	9 		ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
									

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2525

									
(ลงนาม)                   เกษม สุวรรณกุล
                 									                 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
                                                                                                          นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คู่มือนักศึกษา 2559

207

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง   ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรือ่ ง  ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ
ห้องสมุดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 16 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด
พ.ศ. 2544 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 	1  	ประเภท  จำ�นวน  และระยะเวลาการยืมวัสดุสารสนเทศ
ผู้มีสิทธิยืม
(1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และประกาศนียบัตร
   	- 	ยืมจากศูนย์วิทยพัฒนา
   	- ยืมจากสำ�นักบรรณสารสนเทศ
		 เฉพาะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่
		 มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2) 	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท
(3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก
(4) อาจารย์ประจำ�และพนักงาน
มหาวิทยาลัยตำ�แหน่งอาจารย์
(5) ข้าราชการประจำ�และพนักงาน
มหาวิทยาลัยตำ�แหน่งอื่นๆ
(6) อาจารย์พิเศษ
(7) บุคคลเกษียณอายุราชการ
(8) ลูกจ้างประจำ�
(9) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(10) สถาบันที่มีข้อตกลงร่วมกัน

(11) สมาชิกสมทบ(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.)

ประเภท จำ�นวน และระยะเวลาการยืม
หนังสือทั่วไป หนังสือ
นวนิยาย/
วารสาร
ชุดวิชา
สำ�รอง วิทยานิพนธ์ เรื่องสั้น/
ซีดี
บั
น
เทิ
ง
สิ่งพิมพ์ มสธ.
หนังสือเยาวชน
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน แผ่น วัน
5
5

14
1

-

-

-

-

2
-

7
-

-

-

5
-

3
-

10
15
20

14
14
30

2
5
2

7
7
7

2
5
2

7
7
7

6

7

5

7

5
5
5

3
3
3

15

30

-

-

2

7

6

7

5

7

5

3

15
10
10
5
20/
สถาบัน
3 คน
(รวม
วิทยา
นิพนธ์)
3

30
14
30
14
14

2
-

7
-

2
2
1

7
7
7

6
6
6
4
-

7
7
7
7
-

5
5
5
3
-

7
7
7
7
-

5
5
5
5
-

3
3
3
3
-

7

(ยืมได้เฉพาะชุดวิชาและสิ่งพิมพ์ มสธ.)
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ข้อ 		2			 วัสดุสารสนเทศทีค่ รบกำ�หนดเวลายืมตามข้อ  1  ยกเว้นหนังสือสำ�รองถ้าผูย้ มื ตามข้อ 1(1) ถึง 1(8)  ประสงค์
จะยืมต่อไปอีกและไม่มผี ู้ใดจองไว้  ห้องสมุดอาจอนุญาตให้ยมื ต่อได้อกี 3 ครัง้ โดยไม่ตอ้ งนำ�วัสดุสารสนเทศทีย่ มื มาแสดง กรณี
ต้องการยืมเกิน 3 ครั้ง ต้องนำ�วัสดุสารสนเทศที่ยืมนั้นมาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย
ข้อ  3 	 	ในกรณีทหี่ อ้ งสมุดมีความจำ�เป็นต้องใช้วสั ดุสารสนเทศนัน้ โดยเร่งด่วน  หอ้ งสมุดมีสทิ ธิทจี่ ะเรียกให้ผยู้ มื คืนวัสดุ
สารสนเทศก่อนครบกำ�หนดการยืมได้
ข้อ  4  	ประเภทของวัสดุสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก
(1)  หนังสืออ้างอิงและหนังสือหายาก
(2)		 เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์  สิง่ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยและสิง่ พิมพ์อนื่ ๆ ฉบับทีร่ ะบุให้ใช้ภายในห้องสมุด
(3)  วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารวิชาการ  วารสารเย็บเล่มและหนังสือพิมพ์
(4)  หนังสือรับรองที่มีฉบับเดียวในห้องสมุด
(5)  ต้นฉบับสื่อโสตทัศน์  และสื่อโสตทัศน์บางประเภทที่มิได้ระบุไว้ในข้อ  1
(6)  เอกสารจดหมายเหตุ
ข้อ  5  	ผูย้ มื ที่ไม่คนื วัสดุสารสนเทศตามกำ�หนดส่ง  หรือทำ�วัสดุสารสนเทศชำ�รุด เสียหาย หรือสูญหายจะต้องชำ�ระ
ค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยตามกำ�หนด
ข้อ  6  	ผูย้ มื ที่ไม่คนื วัสดุสารสนเทศตามกำ�หนดส่ง  และหรือไม่ช�ำ ระค่าปรับ ซึง่ ห้องสมุดได้ทวงถามแล้วแต่ผยู้ มื ก็ยงั 
ไม่ได้ด�ำ เนินการ ให้ผอู้ �ำ นวยการบรรณสารสนเทศ หรือผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วทิ ยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วแต่กรณี
นำ�เสนอมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  12 มิถุนายน  พ.ศ.  2557
(ลงนาม)              ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย
                                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย)
                                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีสื่อบางชนิดไม่ได้ให้บริการสืบค้นแก่นักศึกษาแล้วประกอบกับระยะเวลาการ
ยืมวัสดุสารสนเทศบางรายการมีความไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน จึงจำ�เเป็นต้องปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน

คู่มือนักศึกษา 2559
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัย
อำ�นาจตามความในข้อ 13(5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2554
และข้อ 16  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544  อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  2/2557 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2557
จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 และออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้แทน
ข้อ  1  	ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด
(1)		สมาชิกสามัญทีเ่ ป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ใช้บตั รประจำ�ตัวนักศึกษาเป็นบัตรแสดงตนในการใช้บริการ
ห้องสมุดโดยไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด
(2)		สมาชิกสามัญซึง่ ทำ�บัตรสมาชิกห้องสมุดครัง้ แรกไม่ตอ้ งชำ�ระค่าธรรมเนียม หากทำ�บัตรสมาชิกชำ�รุด  สูญหาย
และขอทำ�บัตรใหม่ ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมครั้งละ  50  บาท
(3)		สมาชิกสมทบ
		(ก) 	สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดสำ�นักบรรณสารสนเทศต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมปีละ  500  บาท  และมีสิทธิ
ใช้บริการเฉพาะการค้นคว้าภายในห้องสมุด
		(ข) สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมปีละ
200 บาทหากประสงค์จะยืมวัสดุสารสนเทศของศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ต้องชำ�ระค่าประกัน
ความเสียหายจำ�นวน 500  บาท  ซึ่งค่าประกันความเสียหายนี้จะคืนให้เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกหากไม่มีความเสียหาย
ใดๆ เกิดขึน้ โดยติดต่อขอรับคืนได้ภายในเวลาหนึง่ ปีนบั จากวันหมดอายุการเป็นสมาชิก หากพ้นกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
กรณีทำ�บัตรสมาชิกชำ�รุด  สูญหาย  และขอทำ�บัตรใหม่ ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
ข้อ  2  	ค่าบำ�รุงห้องสมุดแบบรายวันสำ�หรับบุคคลภายนอกที่ใช้บริการห้องสมุดสำ�นักบรรณสารสนเทศมีอัตรา
ดังนี้
(1)  นักเรียนในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร           	
วันละ   10   บาท
(2)  นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร             	 วันละ   20   บาท
(3)  บุคคลทั่วไป                                  	
วันละ   30   บาท
		 ยกเว้น  พระภิกษุ  สามเณร  นักบวช  ไม่ต้องชำ�ระค่าบำ�รุงห้องสมุดแบบรายวัน
ข้อ 	3   อัตราค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตสำ�หรับบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องชำ�ระค่าใช้บริการชั่วโมงละ  20 บาท
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ข้อ  4  อัตราค่าบริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลหรือค่าพิมพ์ผลการสืบค้น  เป็นดังนี้
ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าบริการสืบค้น
สารสนเทศ
บาท/เรื่อง

สมาชิกสามัญ

20/1

สมาชิกสมทบและบุคคลภายนอกที่ชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดรายวัน

50/1

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงร่วมกัน

50/1

ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น
กระดาษจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
บาท/แผ่น
ข้อความ  3/1
มีภาพประกอบขาวดำ�  5/1
ข้อความ  5/1
มีภาพประกอบขาวดำ�  7/1
ข้อความ  5/1
มีภาพประกอบขาวดำ�  10/1

ข้อ  5  อัตราค่าปรับกรณีผู้ยืมไม่คืนวัสดุสารสนเทศภายในกำ�หนด  เป็นดังนี้
ประเภทวัสดุสารสนเทศ
(1) 	หนังสือทั่วไป ชุดวิชา สิ่งพิมพ์ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือเยาวชน วารสารบันเทิง
(2) 	วิทยานิพนธ์
(3) 	หนังสือสำ�รอง
(4) 	สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกทั้งภาพหรือเสียง และสื่อแม่เหล็กและ
สื่อออปติกส์ที่บันทึกเสียง

ค่าปรับ
เล่ม แผ่น ตลับ ชิ้น/วัน
2  บาท
5  บาท
5  บาท
3  บาท

ข้อ 	6  	ในกรณีทวี่ สั ดุสารสนเทศทีย่ มื หรือใช้บริการภายในห้องสมุดชำ�รุด เสียหาย หรือสูญหาย ผูย้ มื ต้องรับผิดชอบ
ซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทน  หรือชดใช้เป็นจำ�นวนเงินสองเท่าของราคาวัสดุสารสนเทศนั้น หรือชดใช้ตามจำ�นวนเงินที่
ห้องสมุดได้จา่ ยไปเพือ่ การนัน้ แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ ชำ�ระค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการจัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตามกระบวน
การงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ 50 บาท
กรณีเป็นสือ่ แม่เหล็กและสือ่ ออปติกส์ทบี่ นั ทึกทัง้ ภาพหรือเสียง  และสือ่ แม่เหล็กและสือ่ ออปติกส์ทบี่ นั ทึกเสียงทีย่ มื 
หรือใช้บริการภายในห้องสมุดสูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องดำ�เนินการดังนี้
(1)		กรณีทเี่ ป็นสือ่ ต้นฉบับ ผูย้ มื ต้องจัดหาสือ่ แม่เหล็กและสือ่ ออปติกส์ทมี่ ชี อื่ เสียงและผูผ้ ลิตเดียวกันกับทีส่ ญู หายมา
ชดใช้หากไม่สามารถจัดหาทีม่ ชี อื่ เรือ่ งและผูผ้ ลิตเดียวกันได้ จะต้องชดใช้คา่ เสียหายเป็นเงิน 2 เท่าของราคาทีส่ ญู หายพร้อมทัง้ 
ชำ�ระค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการจัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตามกระบวนการงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ 50 บาท
(2)		กรณีทเี่ ป็นสือ่ ฉบับสำ�เนา  ผูย้ มื ต้องชำ�ระค่าใช้จา่ ย  ซึง่ ได้รวมค่าวัสดุ  ค่าสำ�เนา ค่าแถบสัญญาณแม่เหล็ก และ
ค่าดำ�เนินการห้องสมุด คือ วีซีดี ซีดี หรือดีวีดี ค่าใช้จ่าย 150 บาทต่อ 1 แผ่น
(3) 	กรณีที่สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์รายการนั้นมีหนังสือประกอบ ผู้ยืมต้องชดใช้สำ�หรับตัวสื่อแม่เหล็กหรือ
สื่อออปติกส์ที่เป็นสื่อต้นฉบับหรือสื่อสำ�เนาตามแต่กรณี ส่วนหนังสือประกอบ ผู้ยืมต้องจัดหาหนังสือรายการนั้นทดแทน
หรือชดใช้เป็นจำ�นวนเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ พร้อมทั้งชำ�ระค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการจัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตาม
กระบวนการงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ 50 บาท
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ข้อ 	7 	ในกรณีท่ีมีปัญหาในการประเมินราคาวัสดุสารสนเทศที่ชำ�รุดเสียหายหรือสูญหาย ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
บรรณสารสนเทศหรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วแต่กรณี เป็นผู้ประเมินราคาหรือ
กำ�หนดค่าเสียหายตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		
                                           ประกาศ ณ วันที่  19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557
                                           (ลงนาม)              ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

                                                                          (รองศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย)
                                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ลงวันที่  15 สิงหาคม 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีสื่อบางชนิด ไม่ได้ให้บริการสืบค้นแก่นักศึกษาแล้ว ทำ�ให้ไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันจึงจำ�เป็นต้องปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง กำ�หนดค่าปรับและค่าเสียห ายเนื่องในการใช้บริการ
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจ มุม มสธ. พ.ศ. 2530 ข้อ 12 อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย เงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2523 อธิการบดีจึงกำ�หนดค่าปรับและค่าเสียหายเนื่องในการใช้บริการศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ไว้ดังนี้
ข้อ 	1 	 การยืมสื่อการศึกษา ถ้าผู้ยืมไม่ส่งคืนสื่อการศึกษาภายในกำ�หนดต้องชำ�ระค่าปรับให้แก่มุม มสธ. ดังนี้
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เล่มหรือฉบับละ 1 บาทต่อวัน
1.2 สื่อโสตทัศน์ หน่วยหรือชิ้นละ 3 บาทต่อวัน
ข้อ 	2 	 การนบั จ �ำ นวนวนั เพือ่ ค �ำ นวณคา่ ป รับ ให้เริม่ น บั ต งั้ แต่ว นั ถ ดั จ ากวนั ค รบก�ำ หนดสง่ ถ้าว นั ค รบก�ำ หนดสง่ ต รง
ก บั ว นั ห ยุดท �ำ การของ มุม มสธ. ให้เริม่ น บั ต งั้ แต่ว นั ท เี่ ริม่ เปิดท �ำ การวนั แ รก และให้น บั ต อ่ ไปโดยไม่เว้นว นั ห ยุดท �ำ การจนถึง
วันที่ผู้ยืมนำ�สื่อก ารศึกษามาส่งคืน
ข้อ 	3 	 เงินค่าปรับที่ได้รับตามข้อ 1 ให้ มุม มสธ. ออกใบเสร็จรับเงิน และนำ�สมทบเป็นเงินบำ�รุง มุม มสธ. นั้น
และรายงานสำ�นักบรรณสารสนเทศทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
ข้อ 	4 	 ถ้าส อื่ ก ารศกึ ษาทยี่ มื ช �ำ รุดเสียห ายในภายหลังแ ละอยู่ในวสิ ยั ซ อ่ มแซมได้ ผูย้ มื ต อ้ งชดใช้คา่ เสียห าย เพือ่ 
การซ่อมแซมตามจำ�นวนเงินที่ มุม มสธ. ได้จ่ายไปเพื่อการนั้น
ข้อ 	5 	 ถ้าส อื่ ก ารศกึ ษาทยี่ มื ส ญู หายหรือเสียห ายจนไม่อ าจซอ่ มแซมได้ ผูย้ มื ต อ้ งจดั หาสอื่ ก ารศกึ ษาเรือ่ งและผแู้ ต่ง
เดียวกันกับสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหายมาชดใช้ พร้อมทั้งชำ�ระค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดอีก
หน่วยละ 30 บาท
หากไม่ส ามารถจดั หาสอื่ ก ารศกึ ษามาทดแทนได้ ผูย้ มื ต อ้ งชดใช้ค า่ เสียห ายให้ส �ำ นักบ รรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเงินจำ�นวน 2 เท่าของราคาสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหาย
ในกรณีท ี่ไม่ท ราบราคาของสอื่ ก ารศกึ ษาทสี่ ญู หายให้ผ อู้ �ำ นวยการส�ำ นักบ รรณสารสนเทศ หรือห วั หน้าศ นู ย์บ ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นผู้ประเมินราคาสื่อการศึกษานั้นแล้วแต่ก รณี
ข้อ 	6		 เงินค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดหน่วยละไม่เกิน 30 บาท ที่ได้รับตามข้อ 5 หาก
มุม มสธ. ดำ�เนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดกับสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหาย ให้ มุม มสธ.ออกใบสำ�คัญรับเงิน
และนำ�สมทบเป็นเงินบำ�รุง มุม มสธ. นั้น และรายงานสำ�นักบรรณสารสนเทศทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ว ันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2530
(ลงนาม)               วิจิตร  ศรีสอ้าน
                                	
(นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
                	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพือ่ ให้การจดั ต งั้ แ ละการด�ำ เนินงานของชมรมนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราชในจงั หวัดต า่ งๆ เป็นไปดว้ ย
ความเรียบร้อยและมีเอกภาพ สามารถอำ�นวยประโยชน์ทั้งทางด้านส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการวิชาชีพ ตลอดจน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยเห็นควร
ให้ม กี ารปรับปรุงแ นวทางการจดั ต งั้ แ ละการด�ำ เนินงานของชมรมนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราชให้เหมาะสมยงิ่ ข นึ้ 
จึงให้ย กเลิกป ระกาศมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช เรือ่ ง การจดั ต งั้ ช มรมนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ลงวนั ท ี่
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 และก�ำ หนดแนวทางการจดั ต งั้ แ ละการด�ำ เนินงานของชมรมนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 	2 	 การจดั ต งั้ ช มรมนกั ศึกษาเป็นการจดั ต งั้ อ งค์กรทมี่ งุ่ ด �ำ เนินก จิ กรรมเพือ่ ส ง่ เสริมก ารศกึ ษา สนับสนุนก จิ การ
ของมหาวิทยาลัย ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในทางการเมืองและตอ้ งไม่ข ดั ต อ่ ก ฎหมายของบา้ นเมืองและศลี ธ รรมอนั ด ขี องประชาชน
โดยต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
2.2 	เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา หรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.3 	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
2.4 	ให้บริการ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน
ข้อ 	3 	 การตั้งชื่อชมรมให้ใช้ชื่อว่า “ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” แล้วต่อท้ายด้วย
ชือ่ จ งั หวัดท ชี่ มรมนกั ศึกษาตงั้ อ ยู่ และในแต่ละจงั หวัดให้ม กี ารจดั ต งั้ ช มรมนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิร าชได้เพียง
ชมรมเดียว
ข้อ 	4 	 สมาชิกของชมรมจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสมัครเป็น
สมาชิกของชมรมจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเมื่อสมาชิกคนใดพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากการ
เป็นสมาชิกของชมรมให้ถือว่าบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกและ/หรือกรรมการของชมรม
ข้อ 	5		 การด�ำ เนินงานของชมรมให้ด �ำ เนินก ารในรปู ข องคณะกรรมการชมรม โดยสมาชิกช มรมอาจเลือกสมาชิก
ชมรมกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการบริหารชมรม อันอาจประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ นายทะเบียน
เหรัญญิก และกรรมการอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ส่วนวธิ กี ารเลือกตงั้ ค ณะกรรมการชมรมให้เป็นไปตามระเบียบการด�ำ เนินงาน
ของแต่ละชมรม
ระเบียบการดำ�เนินงานของแต่ละชมรมจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ การจัดตั้งชมรมสถานที่ตั้งของ
ชมรมสมาชิกภาพของสมาชิกชมรม วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริหารชมรม วิธีการดำ�เนินงานการเงินการประชุม
สมาชิก และเรื่องอื่นๆ ที่จำ�เป็น โดยคณะกรรมการชมรมจะต้องแจ้งระเบียบการดังกล่าวที่มีการจัดทำ�ขึ้นหรือที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทุกครั้งต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	6 	 การดำ�เนินกิจกรรมของชมรมจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของ
บ า้ นเมืองและศลี ธ รรมอนั ด ขี องประชาชน ทัง้ นี้ อาจเป็นก จิ กรรมทจี่ ดั ข นึ้ ระหว่างสมาชิกข องชมรม กิจกรรมระหว่างชมรมของ
จังหวัดอื่นหรืออ าจเป็นกิจกรรมที่ดำ�เนินการร่วมกับชุมชน
ข้อ 	7 	 การบริหารจัดการเรื่องการเงินของชมรม ชมรมอาจมีรายได้จากค่าบำ�รุงหรือเงินอุดหนุนที่เรียกเก็บ
จากสมาชิกตามความเหมาะสม หรือจากการจัดกิจกรรมหารายได้ โดยมหาวิทยาลัยอาจให้การสนับสนุนด้านการเงิน
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แก่ชมรมสำ�หรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการตามที่เห็นสมควรเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ชมรมจะต้องไม่ทำ�การเรี่ยไรเงินสิ่งของ
หรือหาประโยชน์อื่นใดในทางที่ไม่เหมาะสมจากสมาชิกและบุคคลภายนอกอย่างไม่สมควรโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ 	8 	 คณะกรรมการชมรมมีหน้าที่รายงานผลการดำ�เนินงานของชมรมให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจำ�
ทุกภาคการศึกษา ตามระยะเวลาและแบบฟอร์มการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	9 	 การจดั ต งั้ ช มรมกระทำ�ได้โดยให้ก ลุม่ น กั ศึกษาทรี่ เิ ริม่ จ ดั ต งั้ ช มรมสง่ ว ตั ถุประสงค์ ระเบียบการด�ำ เนินง าน
พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกของชมรมให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและออกหนังสือรับรองการจัดตั้งเสียก่อน
จึงจะถือว่าเป็นช มรมที่ถูกต้องและสามารถดำ�เนินการได้
ข้อ 	10 	การขอยุบ เลิกชมรม ให้ประธานชมรมแจ้งเหตุผลและวันที่ทำ�การขอยุบ เลิก ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยไม่ชักช้า
กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการชมรมได้ดำ�เนินงานผิดพลาด เสียหาย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ช อื่ เสียงอย่างรา้ ยแรงตอ่ ส มาชิกห รือต อ่ มหาวทิ ยาลัย มหาวิทยาลัยอ าจแจ้งให้ค ณะกรรมการชมรมแก้ไขปรับปรุงต ามทเี่ ห็น
สมควรหรืออาจประกาศยุบ เลิก ชมรมนั้นเสียก็ได้ และหากมีการจัดตั้งชมรมขึ้นใหม่แทนชมรมที่ยุบ เลิก ให้ดำ�เนินการ
ตามข้อ 9
ข้อ 	11 	มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ประจำ�ชมรม เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�การดำ�เนินกิจกรรมของ
ชมรม
ข้อ 	12 	มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสัมมนาผู้บริหารชมรมปีละ 1 ครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อรับทราบ
นโยบายและแนวทางการบริหารชมรม เพื่อให้ชมรมบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้แต่ละชมรมส่งผู้เข้าร่วม
สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ		13 	การด�ำ เนินงานของชมรมอยูภ่ ายใต้ก ารก�ำ กับด แู ลของส�ำ นักบ ริการการศกึ ษา มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
									
					

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540

									
(ลงนาม)                     เอี่ยม ฉายางาม
                     									                    (ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม)
              									              อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การใช้ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัยจ ัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 กำ�หนดให้จัดการสอนโดยอาศัยสื่อต่างๆ โดยไม่มีชั้นเรียนเป็นของตนเอง
เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของระบบการศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงกำ�หนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
1. 	กิจกรรมนักศึกษาที่ชมรมนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาจัดขึ้น ให้จัดในท้องถิ่นอันเป็นภูมิลำ�เนาของนักศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ่าย
2. 	การขอใช้ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษา จะกระทำ�ได้ใน 2 กรณี คือ
2.1 	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้จัดกิจกรรม และกำ�หนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
2.2 	นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการพบปะกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยในโอกาสอันควร และมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะอำ�นวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
						
									
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2529
									 (ลงนาม)                   วิจิตร ศรีสอ้าน
                 									                   (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
                                                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การพิมพ์จำ�หน่ายเอกสารและวัสดุการศึกษาของเอกชน
ด้วยได้มีกลุ่มบุคคลและหน่วยงานหลายหน่วย ได้โฆษณาเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ซื้อเอกสารและวัสดุการศึกษาในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดบริการแก่นักศึกษา การกระทำ�
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้าที่มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุน เนื่องจากประโยชน์ที่จะได้รับจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้อง
เสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดอยู่นี้ ได้จัดเอกสารและวัสดุการศึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคนอย่างสมบูรณ์ เพียงพอที่นักศึกษาจะใช้ศึกษาค้นคว้าและเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว
จึงเรียนเตือนนักศึกษาให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ และหากมีบุคคลหรือหน่วยงานใดอ้างชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช เพื่อประโยชน์ทางการค้าดังกล่าวได้โปรดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อจะได้ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
									

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524

									
(ลงนาม)                 วิจิตร ศรีสอ้าน
                 									               (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
          									        อธิการบดีมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยไม่จำ�กัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา ได้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
ขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 9 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยโครงการสัมฤทธิบัตร
พ.ศ. 2546 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2556 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549
บรรดา ประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใด ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 	2			การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร จะเปิดสอนเป็น 2 แบบ คือ
(1) 	แบบชุดวิชา โดย 1 ชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
(2)		แบบรายวิชา โดย 1 รายวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
ข้อ 	3			การลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชุดวิชาหรือรายวิชารวมกัน
ข้อ 	4			ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
(1)		ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 1,100 บาท โดยรวมค่าเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติประจำ�ชุดวิชาแล้ว
ในกรณีที่ชุดวิชามีสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นให้ชำ�ระตามอัตราค่าวัสดุการศึกษาประจำ�ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2)		ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 1,000 - 1,200 บาท
ข้อ 	5			ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามกำ�หนดการของการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ 	6			การสมัครเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร สามารถลงทะเบียนโดยวิธีดังต่อไปนี้
(1)		การสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจากเอกสาร
การสอนประจำ�ชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ 4 ด้วยบริการ PAY AT POST ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ของรัฐ
ทัว่ ประเทศ หรือ ณ จุดรับเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ส่งถึงสำ�นักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2)		การสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจาก
เอกสารการสอนประจำ�ชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ 4 ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช
(3) 	การสมัครเรียนในชุดวิชาหรือรายวิชาเดิมทีส่ อบไม่ผา่ นหรือไม่ได้เข้าสอบภายใต้โครงการสัมฤทธิบตั รให้ช�ำ ระ
ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท
ข้อ 	7			มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารสอบ และผูส้ มัครต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
สำ�หรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 	8  	ผู้สอบไล่ได้ในชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น
								

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

										           (ลงนาม)               ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
    									                            (รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
            	                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายชื่อ ศูนย์บ ริการการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษาภาค (7 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาภาค

1. กลาง
2. เหนือ
3. ตะวันอ อก
4. ตะวันอ อกเฉียงเหนือ
5. ใต้

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยน เรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยบ ูรพา จังหวัดช ลบุรี
มหาวิทยาลัยข อนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยม หาสารคาม จังหวัดม หาสารคาม
มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (83 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอ ักษร)

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร

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

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอำ�มาตย์พ านิชนุกุล
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมค งคา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ�เพ็ญ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสามัคคีว ิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอ ักษร)

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

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนตราษต ระการคุณ
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พ ิทยาคม
โรงเรียนปทุมว ิไล
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง
มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเฉลิมข วัญส ตรี
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนพิริยา ลัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนพิชัยร ัตนาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอ ักษร)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

ลำ�ปาง
ลำ�พูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สระแก้ว
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สตูล
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู
อ่างทอง
อำ�นาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนบุญว าทย์ว ิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุโขทัยว ิทยาคม
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพ ิทยาคาร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยว ิทยาคม
โรงเรียนนารีน ุกูล

หมายเหตุ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้ง 7 แห่ง รวมทั่วประเทศ 83 แห่ง

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (1 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอ ักษร)

กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง

กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (7 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอ ักษร)

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

สถานที่ตั้ง

สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
สำ�นักงานเกษตรภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ ตำ�บลท่าพระ
สำ�นักงานเกษตรภาคกลาง
สำ�นักงานเกษตรภาคเหนือ
สถานีทดลองพืชไร่ ตำ�บลห้วยโป่ง
สถาบันวิจัยการยาง ตำ�บลคอหงษ์
สถานีทดลองข้าว ตำ�บลรั้วใหญ่

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (21 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอ ักษร)

1. กรุงเทพมหานคร
2. 	ขอนแก่น
3. 	ชลบุรี
4. 	เชียงใหม่
5. 	นครปฐม
6. 	นครศรีธรรมราช
7. 	นนทบุรี
8. บุรีรัมย์
9. 	ปทุมธานี

สถานที่ตั้ง

ศูนย์สุขภาพแพทย์แ ผนไทยประยุกต์แ ก้วเจ้าจ อม
มหาวิทยาลัยร าชภัฏ สวนสุนันทา
โรงเรียนพิศษิ ฐเวชกรรมแผนไทย
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ การแพทย์แ ผนไทย
สหคลินิกการแพทย์แ ผนไทย
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลทุ่งสง
สถาบันก ารแพทย์แ ผนไทย
คลินิกสุวรรณแพทย์แ ผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลประโคนชัย
สถานพยาบาลการแพทย์แ ผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอ ักษร)

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

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวังจันทร์
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แ ผนไทย วัดช ีป่าส ิตาราม
สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ
โรงพยาบาลวังน้ำ�เย็น
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี
โรงพยาบาลพนา

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (80 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร
3.
4.
5.
6.

กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำ�แพงเพชร
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

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
ห้องสมุดประชาชนบางเขน
ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม
ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำ�แพงเพชร
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

คู่มือนักศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

21. 	นครราชสีมา
22. 	นครศรีธรรมราช
23. 	นครสวรรค์
24. 	นนทบุรี
25. 	นราธิวาส
26. 	น่าน
27. บึงกาฬ
28. 	บุรีรัมย์
29. 	ปทุมธานี
30. 	ประจวบคีรีขันธ์
31. 	ปราจีนบุรี
32. 	ปัตตานี
33. 	พระนครศรีอยุธยา
34. 	พะเยา
35. 	พังงา
36. 	พัทลุง
37. 	พิษณุโลก
38. 	พิจิตร
39. 	เพชรบุรี
40. 	เพชรบูรณ์
41. 	แพร่
42. 	ภูเก็ต
43. 	มหาสารคาม
44. 	มุกดาหาร
45. 	แม่ฮ่องสอน
46. 	ยะลา
47. 	ยโสธร
48. 	ระนอง
49. 	ระยอง
50. 	ร้อยเอ็ด
51. 	ราชบุรี
52. ลพบุรี
53. 	ลำ�ปาง
54. 	ลำ�พูน
55. 	เลย
56. 	ศรีสะเกษ
57. 	สกลนคร

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (ตึกปรีดา)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมร าชกุมารี” จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำ�ปาง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมร าชกุมารี” จังหวัดลำ�พูน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
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เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล
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ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับที่ 2

ใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ใบแปลใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

ใบแทนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร

หนังสือรับรองคำ�อธิบายชุดวิชา
หนังสือรับรองการสอบผ่านชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่......
หนังสือรับรองอื่นๆ

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

1. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาท่ีสำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้ว
(เป็นการขอเพิ่มเติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษา)
2. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาท่ีสำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้ว
(เป็นการขอเพิ่มเติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษา และนักศึกษาได้ทำ�การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
หมายเหตุ 1. การขอเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ให้นักศึกษาดำ�เนินก าร ดังนี้
			 1.1 นักศึกษาระดับป ริญญาตรี ต้องสง่ ร ปู ถ า่ ยขาวด�
ำ หรือภาพสี สวมครุยบ ณั ฑิต ตามตัวอย่างรูปถ า่ ยในค�
ำ ชแี้ จง
				 การขอส�ำ เร็จก ารศกึ ษา ขนาด 1 นิว้ ฉบับล ะ 2 รูป มาพร้อมใบค�ำ ร้องขอ เอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษา (มสธ.30/2)
			 1.2 นักศึกษาระดับป ระกาศนียบัตร ต้องส่งร ูปถ่ายขาวดำ�หรือภาพสี สวมเครื่องแบบปกติข าวหรือสวมเสื้อเชิ๊ต
				 สีขาวไม่มีลวดลาย และกระดุมสีขาว (ไม่ใช้กระดุมโลหะ) ไม่สวมครุยบ ัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว ฉบับล ะ 2 รูป
				 มาพร้อมใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
3. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุผลการศึกษา
	ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องส่งรูปถ่ายขาวดำ�หรือภาพสี สวมเครื่อง
	แบบปกติข าว หรือส วมเสือ้ ช ดุ ส สี ภุ าพตามสากลนยิ ม และไม่ส วมครุยบ ณั ฑิต ขนาด 1 นิว้ ฉบับล ะ 2 รูป มาพร้อมใบค�ำ ร้องขอเอกสาร
	สำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
4. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาทกี่ ำ�ลังศึกษาอยู่
5. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร แล้วให้นักศึกษาถ่ายสำ�เนา
ฉบับภาษาไทยและรับรองสำ�เนาถูกต ้อง พร้อมเขียนชื่อ - ชื่อส กุล ภาษาอังกฤษกำ�กับมาด้วย ส่งม าพร้อมใบคำ�ร้องขอเอกสาร
	สำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
6. มหาวิทยาลัยจะออกใบแทนเอกสารให้กรณีท่ีชำ�รุด สูญหาย หรือถูกทำ�ลาย ในกรณีที่เอกสารชำ�รุดให้ส่งเอกสารที่ชำ�รุด
หรือในกรณีท ี่สูญหาย หรือถูกท ำ�ลาย ให้ส่งสำ�เนาใบแจ้งความเอกสารสูญหายมาด้วย
7. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองคำ�อธิบายชุดว ิชา ในชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านเท่านั้น
8. ให้นักศึกษาส่งใบแจ้งผลการสอบมาพร้อมใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
9. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกเอกสารให้นักศึกษาเป็นรายกรณีไป
หมายเหตุ การขอเอกสารรายการที่ 4 - 10 ตามใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
		

รายละเอียดในการขอเอกสารสำ�คัญ

การขอเอกสารทุกรายการนักศึกษาต้องส่งใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) และใบรับเงิน/ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อแนบไปด้วย โดยจัดส่งไปที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา หน่วยเอกสารสำ�คัญสำ�นักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คำ�ชี้แจงเพิ่มเติม

หนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.14) ฉบับที่ 2

ประเภทของเอกสารสำ�คัญ

1.

ลำ�ดับที่

คำ�ชี้แจงการขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คู่มือนักศึกษา 2559
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post
สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ให้นักศึกษาสำ�เนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนฉบับนี้ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่
ชื่อนักศึกษา

โทร.
(1)

** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำ�รุงการศึกษา
รวม (จำ�นวน)

(6)

(6.1)

(7)

( Ref. No.1)

(7.1)

(4)
(8)

(5)
(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ตัวอักษร
** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

(3)

(2)

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

สำ�หรับนักศึกษา
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำ�ระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

สาขาผู้รับฝาก
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** รับชำ�ระเฉพาะเงินสด **
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำ�รุงการศึกษา
รวม (จำ�นวน)

วันที่
ชื่อนักศึกษา

(6)

(6.1)

(3)

(2)
(7)

( Ref. No.1)

(7.1)

(4)
(8)

(5)
(8.1)

( Ref. No.2)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ตัวอักษร
** ชำ�ระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

โทร.
(1)

** ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำ�นวนชุดวิชา
(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (6.1) ค่าวัสดุ
(7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (7.1) ค่าวัสดุ
(8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน
(โปรดอ่านคำ�อธิบายด้านหลัง)
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ภาคต้น

4 - 16 พ.ค. 2559
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559
1 ก.ค. 2559
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559
15 ส.ค. 2559
15 ส.ค. 2559
15 ก.ย. 2559
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2559
16 ต.ค. 2559
1 - 31 ธ.ค. 2559 (เสาร์และอาทิตย์)
19 ม.ค. 2560
28 - 29 ม.ค. 2560
15 มี.ค. 2560
24 มี.ค. 2560
6 - 7 พ.ค. 2560
24 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560

ภาคปลาย

13 - 28 พ.ย. 2559
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560
1 ม.ค. 2560
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2560
13 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560
15 มี.ค. 2560
1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2560
15 เม.ย. 2560
1 - 30 มิ.ย. 2560 (เสาร์และอาทิตย์)
15 ก.ค. 2560
29 - 30 ก.ค. 2560
13 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
4 - 5 พ.ย. 2560
20 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560

ภาคการศึกษาพิเศษ
4 - 16 พ.ค. 2560
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 ส.ค. 2560
31 ต.ค. 2560
4 - 5 พ.ย. 2560
20 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560

จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
ลงทะเบียนเรียน
เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษา
รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
วันสุดท้ายของการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
วันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดปรนัย)
วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย)
วันสอบซ่อมประจำ�ภาคการศึกษา
ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย)
ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดอัตนัย)
จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
ลงทะเบียนเรียน
เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
วันเปิดภาคการศึกษา
รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
วันสุดท้ายของการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
วันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ประกาศผลการสอบไล่ (ชุดปรนัย)
ประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย)
วันสอบซ่อมประจำ�ภาคการศึกษา
ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย)
ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดอัตนัย)
จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
ลงทะเบียนเรียน
เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ
วันสุดท้ายของการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
วันสอบประจำ�ภาคการศึกษา
ประกาศผลการสอบ (ชุดปรนัย)
ประกาศผลการสอบ (ชุดอัตนัย)

หมายเหตุ นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษาต่อไปจากคู่มือการลงทะเบียนเรียน หรือจาก http://www.stou.ac.th
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

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

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
หอสมุดติณสูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมร าชกุมารี” จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมร าชกุมารี” จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำ�นาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจ ะได้จ ัดบ ริการห้องสมุดแ ละสื่อก ารศึกษาไว้ให้บ ริการนักศึกษา และประชาชนผูส้ นใจ
ในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยย ังได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
เป็นกรณีพิเศษไว้ที่เรือนจำ�กลางบางขวาง เรือนจำ�กลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลางธัญบุรี เรือนจำ�กลางนครศรีธรรมราช เรือนจำ�กลางเชียงใหม่ เรือนจำ�กลางเชียงราย เรือนจำ�กลางพิษณุโลก
เรือนจำ�กลางสมุทรปราการ เรือนจำ�กลางคลองไผ่ เรือนจำ�กลางลำ�ปาง ทัณฑสถานบำ�บัดพ ิเศษกลาง เรือนจำ�กลาง
นครสวรรค์ และเรือนจำ�กลางชลบุรี เพื่อให้บริการแก่น ักศึกษาทเี่ป็นผูต้ ้องขังด้วย

