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24 – 25 ม.ค. 2558
1 – 18 มี.ค. 2558
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13 มี.ค. 2558
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22 มิ.ย. 2558
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วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
วันสุดท้ายของการศึกษาประจ�าภาคการศึกษา
วันสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดปรนัย)
วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย)
วันสอบซ่อมประจ�าภาคการศึกษา
ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย)
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13 ก.พ. 2558
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ประกาศผลการสอบ (ชุดอัตนัย)
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เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา โปรดใช้คู่มือนักศึกษาเล่มนี้เป็นแนวปฏิบัติจนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา โดยใช้ร่วมกับ
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 และคู่มือหลักสูตรการศึกษา
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(3)

พระราชด�ำ รัส
“...การทตี่ ั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ถือว่า
เป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและ
มีค วามปรารถนาทจี่ ะเรียน ศึกษาวิทยาการ วชิ าการกา้ วหน้า
กว้างขวางได้เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด
ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของ
ตน คนฉลาดที่ได้แ สดงแล้วว า่ เมือ่ ม โี อกาสก็ไปเรียนในขนั้ ส งู 
จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่า
คนอื่นด้วยซ้ำ�  ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน
คนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน...”(1)
(1)

พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร ัชกาลปัจจุบัน พระราชทานในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช นำ�นายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

(4)
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ปณิมหาวิ
ธานทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธ รร มาธิ ร าช ในฐ านะที่ 
เป็ น ม หาวิ ท ยาลั ย ใ นร ะบบเปิ ด ยึ ด ห ลั ก ก ารศึ ก ษาต ลอดชี วิ ต
มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพข องป ระชาชนทั่ วไป  เพิ่ ม พู น วิ ท ยฐานะแ ก่ 
ผู้ ป ระกอบอ าชี พ แ ละข ยายโ อกาสท างการศึ ก ษาต่ อ สำ � หรั บ
ผู้สำ�เร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและ
สั ง คมด้ ว ยก ารจั ด ร ะบบก ารเ รี ย นก ารส อนท างไ กล ซึ่ ง ใ ช้ 
สื่ อ ก ารส อนท างไ ปรษณี ย์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และวิ ธี ก ารอื่ น ที่ ผู้ เ รี ย นส ามารถศึ ก ษาไ ด้ ด้ ว ยต นเอง โดย
ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
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คำ�นำ�
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชเป็ น การศึ ก ษาในระบบ
การศึกษาทางไกล มีลักษณะที่นักศึกษาจะอยู่ห่างไกลกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาไม่มีความจำ�เป็นต้องเดินทางไปที่มหาวิทยาลัย
เพือ่ เข้าชัน้ เรียนหรือพบคณาจารย์เพือ่ สอบถามเกีย่ วกับ การเรียนการสอน แต่เป็นระบบ
ทีน่ กั ศึกษาจะต้องทำ�ความเข้าใจระบบด้วยตนเองจากสือ่ ต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดส่งให้
“คูม่ อื นักศึกษา” เป็นเอกสารสำ�คัญสำ�หรับนักศึกษาทุกคนทีจ่ ะต้องศึกษาคูม่ อื
อย่างละเอียด เพราะเอกสารดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการศึกษาที่
นักศึกษาต้องยึดถือปฏิบตั ิ ซึง่ หากนักศึกษาได้ทำ�ความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวก็จะช่วยให้
การเรียนของนักศึกษาดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามระบบ ระเบียบ และไม่เกิดความ
ผิดพลาด อีกทัง้ ยังช่วยให้นกั ศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบผลสำ�เร็จในที่สุด
ขอให้นกั ศึกษาเห็นความสำ�คัญและใช้ “คูม่ อื นักศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
พร้อมทั้งติดตามข่าวสารข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เพิ่มเติม โดยผ่านทางสื่อและ
ช่องทางประเภทต่างๆ และหากมีขอ้ สงสัยในระหว่างการศึกษา ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยด้วยวิธกี ารต่างๆ มหาวิทยาลัยมีบคุ ลากรพร้อมทีจ่ ะให้บริการตอบคำ�ถาม
และช่วยแก้ปัญหาทั้งในด้านการเรียนการสอนและทางด้านวิชาการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ความรเู้ กี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1. ความเป็นมา
แนวคิดเกีย่ วกบั ม หาวิทยาลัยเปิด เป็นค วามพยายามทจี่ ะขยายโอกาสทางการศกึ ษาระดับอ ดุ มศึกษาแก่
ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำ�มาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับ
ให้เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียนเป็นหลัก
นักศึกษาอาจศกึ ษาได้ด ว้ ยตนเอง หรืออ าจเข้าฟ งั บ รรยายหรือไปพบอาจารย์ท มี่ หาวิทยาลัยได้ ต่อม ามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้เปลีย่ นมาเป็นร ะบบจ�ำ กัดก ารรบั น กั ศึกษาเช่นเดียวกบั ม หาวทิ ยาลยั อ นื่ ๆ ในปี พ.ศ. 2514 ได้ม กี าร
จัดต งั้ ม หาวิทยาลัยแ บบตลาดวชิ าขนึ้ อ กี แ ห่งห นึง่ ค อื มหาวิทยาลัยร ามคำ�แหง ซงึ่ เปิดห ลักสูตรการศกึ ษามากกว่า
มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ในระยะทเี่ ปิดส อนในระบบตลาดวชิ าและสามารถรบั น กั ศึกษาได้เป็นจ �ำ นวนมาก แต่ย งั ค ง
จ ดั การศกึ ษาโดยอาศัยช นั้ เรียนเป็นห ลักเช่นเดียวกัน ทำ�ให้ม หาวิทยาลัยร ามคำ�แหงประสบปญ
ั หาตา่ งๆ เป็นอ นั ม าก
โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ในดา้ นอาคารสถานทเี่ รียนที่ไม่ส ามารถขยายให้เพียงพอกบั จ �ำ นวนนกั ศึกษาทเี่ พิม่ ข นึ้ ท กุ ๆ ปี
หากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงจะขยายการจัดการศึกษาที่ดำ�เนินการอยู่นี้ ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผูเ้ รียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด
ดังนั้น เพือ่ เป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศกึ ษาระดับอดุ มศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำ�เนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำ�เนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำ�รงพระอิสริยยศเป็น
“กรมหลวงสโุ ขทัยธ รรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานญ
ุ าตให้ใช้พ ระราชลัญจกรในรชั กาลที่ 7 ซึง่ เป็น
รูปพระแสงศรสามองค์บนบันไดแก้ว อันได้แก่ พระแสงศรพรหมมาศ (พรหมมาสตร์) พระแสงศรอัคนิวาต
และพระแสงศรพลายวาต (ประไลยวาต) ประดิษฐานอยูภ่ ายใต้พ ระมหามงกุฎและภายในสว่ นยอดของเจดียท์ รง
พุม่ ข า้ วบณ
ิ ฑ์ ซงึ่ เป็นส ญ
ั ลักษณ์ก รุงส โุ ขทัย มีข อ้ ความ “มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช” อยู่ในแถบรวิ้ เบือ้ งลา่ ง
เป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัย

ตราประจำ�มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้พระแสงศรสามองค์ ซึ่งเป็นตราประจำ�พระองค์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตรารูปโล่ขนาดใหญ่
ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง คือครึ่งบน 2 ช่อง ครึ่งล่าง 1 ช่อง
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รูปสัญลักษณ์ซึ่งปรากฏบนดวงตรานี้ สามารถอ่านออกมาได้ความ ดังนี้
สมเด็จพ ระเจ้าล กู ยาเธอ เจ้าฟ า้ ป ระชาธิปกศกั ดิเดชน์ (วันพระราชสมภพตรงกบั 
วันพ ธุ ) ในพระบาทสมเด็จพ ระจลุ จอมเกล้าเจ้าอ ยูห่ วั (วันพระราชสมภพตรงกบั ว นั อ งั คาร)
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งมสี ีเหลืองเป็นสีประจำ�พระบรมราชวงศ์
ครึง่ บ นของตรา ข้างซา้ ยเห็นได้ช ดั เจนวา่ เป็นเครือ่ งหมายของพระบรมราชวงศ์
จักรีคือรูป จักร กับ ตรี อยู่บนพื้นสีเหลือง
ข้างขวา คือ รูปพระเกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ประจำ�พระองค์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพื้นสีชมพู อันเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระองค์
ทีเ่ ราเห็นกันชินตามากที่สุด ก็ได้แก่ ตราประจำ�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนบนของตรานั้น บรรดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เป็น
ตราประจำ�พระองค์ ด้วยการนำ�เครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ประจำ�ของแต่ละพระองค์มาประกอบเข้าไว้ใน
ครึ่งล่างของตรา
สมเด็จพ ระเจ้าล กู ย าเธอ เจ้าฟ า้ ป ระชาธิปกศกั ดิเดชน์ ได้ท รงเลือกเครือ่ งหมายศร 3 เล่ม บนพนื้ ส เี ขียว
อันเป็นส ขี องวนั พ ธุ ซึง่ เป็นว นั พระราชสมภพ ประกอบกบั ต ราครึง่ บ นดงั ก ล่าวเป็นต ราประจำ�พระองค์ โดยเหตุท ี่
เดชน์ แปลว่า ศร ศักดิเดชน์ คือ ผู้ทรงศร หรือผู้ทรงอำ�นาจด้วยศร ความหมายดังนี้เป็นการรับกัน
อ ย่างเหมาะสมกบั ก ารที่ได้ท รงพระราชสมภพมาในพระบรมราชจกั รีวงศ์ ด้วยสญ
ั ลักษณ์ข องพระบรมราชวงศ์จ กั รี
คือ จักร กับ ตรี นัน้ เป็นส ว่ นหนึง่ ข องอาวุธป ระจำ�พระองค์พ ระนารายณ์ เจ้าแ ห่งศ าสนาพราหมณ์ และเชือ่ ก นั ว า่ 
เมือ่ พ ระนารายณ์ได้ท รงรบั เชิญให้เสด็จอ วตารมาปราบยคุ เข็ญในโลกมนุษย์น นั้ ได้อ วตารมาบงั เกิดเป็นพ ระราม
ผูม้ ีศร 3 เล่ม เป็นราชศาสตราวุธประจำ�พระองค์ อันได้แก่ ศรพรหมมาศ ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราช-
บัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกประการ
พระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั ได้ม พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ ก รรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดแรกในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำ�รงต�ำ แหน่งอธิการบดีคนแรก
หลังจ ากได้ใช้เวลาเตรียมการดา้ นตา่ งๆ เพือ่ ให้พ ร้อมทจี่ ะเปิดส อนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สาขาวิชาที่เปิดสอน
3 สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษ ยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ ปีการศึกษา 2526 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัย
ได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์* (แยกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อ
* สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 งดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้
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ป ี พ.ศ. 2543) และในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่ม
ขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่ง รวมสาขาวิชาที่เปิดสอน 12 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
งดรับนักศึกษาเพื่อทำ�การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2555 จึงมีสาขาวิชาทำ�การเปิดรับ
นักศึกษาจำ�นวนทั้งสิ้น 11 สาขาวิชา
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษ ยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับส ปี ระจำ�มหาวิทยาลัยน นั้ สภามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ในการประชุมค รัง้ ท ี่ 5/2523
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีมติเลือกสเี ขียวกับสีทอง เป็นสีประจำ�มหาวิทยาลัย โดยเหตุผลว่า
สีเขียวเป็นส ปี ระจำ�วันพุธ ซึ่งเป็นว ันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพ ระปกเกล้าเจ้าอ ยูห่ ัว และสที องเป็น
สีแห่งสิรมิ งคล
เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียว
ขลิบบริเวณชายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีมีวงกลม 1 วง ปริญญาโทมีวงกลม 2 วง และปริญญาเอกมีวงกลม 3 วง

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชใช้ร ะบบการเรียนการสอนทางไกลเพือ่ ถ า่ ยทอดความรแู้ ละประสบการณ์
แก่นักศึกษา จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี
ค วามสมั พันธ์ก นั เข้าไว้ด ว้ ยกนั อ ย่างมรี ะบบในรปู ข องชดุ ก ารสอน เรียกวา่ “ชุดวชิ า” ซึง่ แ ต่ละชุดวชิ า มีค า่ ไม่น อ้ ยกว่า
6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย  แต่ละ
หน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษา
มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย
1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งนี้ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนมี 6 ลักษณะ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการสัมฤทธิบัตร
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ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน (ยกเว้นโครงการสัมฤทธิบัตร) สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิของผทู้ ี่สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เท่ากับคุณวุฒิของผู้จบ
การศกึ ษาจากมหาวิทยาลัยแ ห่งอ นื่ หากเข้าร บั ร าชการจะได้ร บั ก ารบรรจุเป็นข า้ ราชการพลเรือนในต�ำ แหน่งแ ละ
อัตราเงินเดือนเช่นเดียวกับผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น
สำ�หรับโครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมฤทธิบัตรใน 2 ระดับคือ
- โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา โดยมรี ายละเอียด ดังนี้

โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี

เป็นโครงการที่ให้บ ริการทางวชิ าการแก่ส งั คม โดยเผยแพร่ค วามรใู้ นแขนงวชิ าตา่ งๆ สูป่ ระชาชนทวั่ ไป
ไม่จ �ำ กัดอ ายุแ ละวฒ
ุ กิ ารศกึ ษา โดยน�
ำ ชดุ ว ชิ าทเี่ ปิดส อนในหลักสูตรปริญญาตรีท งั้ 12 สาขาวชิ าของมหาวิทยาลัย
ประมาณ 300 ชุดวชิ า และ 6 รายวิชา เลือกเรียนได้ค รัง้ ล ะ 1 - 3 ชุดวชิ า/รายวิชา เมือ่ ส อบผา่ นชดุ วชิ าและรายวิชาใด
จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นชุดวิชาทอี่ ยู่ในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน
นักเรียน นักศึกษา ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น สามารถเข้าเรียนในโครงการฯ ควบคู่ไปกับ
การเรียนในชัน้ ปกติ นำ�ความรูไ้ ปเสริมวิชาเรียนในชัน้ เรียน เมือ่ สอบผ่านชุดวิชาใด นอกจากจะได้รบั ใบสัมฤทธิบตั ร
รับรองความรู้ยังสามารถสะสมชุดวิชาโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ได้ทุกชุดวิชาที่มีปรากฏในโครงสร้าง
หลักสูตรปัจจุบัน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่กับ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้ เมือ่ สอบผ่านสามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชา
ที่ศึกษาอยู่ขณะนั้นได้จะทำ�ให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยต้องโอนชุดวิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตร
ให้แล้วเสร็จก่อนภาคการศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ชุดวิชาที่โอนจะต้องเป็น
ชุดวิชาทีป่ รากฏในโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา

แนะนำ�ชุดว ิชา/รายวิชาที่เปิดใหม่และน่าสนใจ

รายวิชาภาษาจนี พ นื้ ฐ านเพือ่ ก ารสอื่ สาร 1 และ รายวิชาภาษาจนี พ นื้ ฐ านเพือ่ ก ารสอื่ สาร 2 เป็นร ายวิชา
ทีป่ ระกอบด้วยสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งและมาตรฐานวิชาการครบถ้วน เป็นการเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาจีนที่สามารถสื่อสารกันในชีวิตประจำ�วัน
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ เป็นการเรียนรู้คำ�ศัพท์และบทสนทนา ที่ ใช้สื่อสารในกิจกรรม
ทางการค้า ฝึกฝนโครงสร้างไวยากรณ์และบทสนทนาด้านการค้า และการฝึกเขียนอักษรจีน
ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
คำ�ศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วันเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานคำ�ศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการธุรกิจ เป็นการเรียนรู้ค�ำ ศัพท์ สำ�นวนและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารในธุรกิจ
การค้า การลงทุน ฝึกการอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในราชอาณาจักร
เขมร
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รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องที่ยว เป็นการเรียนรู้ค�ำ ศัพท์ สำ�นวน บทสนทนาที่ใช้สื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว การบริการ และความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการสัมฤทธิบัตรเปิดรับสมัครปีละ 4 ครั้ง สามารถสมัครเรียนทางไปรษณีย์และสมัครด้วย
ตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.stou.ac.th เลือก โครงการสัมฤทธิบัตร
ตารางการสมัครเรียนและการสอบประจำ�ปี 2557
รุ่นที่

กำ�หนดการสมัคร

วันสอบ

87

15 ม.ค. -  31 มี.ค. 2557

2  - 3 ส.ค.  2557

88*

1 ก.ค.  - 30 ก.ย. 2557

24 - 25 ม.ค. 2558

89

1 ต.ค.  - 31 ธ.ค. 2557

2 - 3 พ.ค. 2558

90

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2558

25 - 26 ก.ค. 2558

หมายเหตุ * โครงการสัมฤทธิบตั รปริญญาตรีตงั้ แต่รนุ่ ที่ 88 ปรับกำ�หนดการสมัครและวันสอบตามกำ�หนดการศึกษาอาเซียน
ทั้งนี้นักศึกษาควรตรวจสอบกำ�หนดการสมัครและวันสอบ ของโครงการสัมฤทธิบัตรในแต่ละรุ่นจากเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th  โครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำ�กัดอายุและวุฒิการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
● ค่าลงทะเบียนเรียนทุกชุดวิชา ชุดวิชาละ 1,100 บาท ยกเว้นชุดวิชาที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี/ซีดี/
วีซีดี และ MP3 ประกอบชุดวิชาเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่า 1,100 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
● ค่าลงทะเบียนเรียน รายวิชาละ 1,000 - 1,200 บาท มี 6 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส 11100
รายวิชาละ  1,200 บาท
2. รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 รหัส 11200
รายวิชาละ  1,200 บาท
3. รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์      
รหัส 11300
รายวิชาละ  1,200 บาท
4. รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 2
รหัส 11400
รายวิชาละ  1,200 บาท
5. รายวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ 1
รหัส 11015
รายวิชาละ  1,000 บาท
6. รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1
รหัส 11017
รายวิชาละ  1,000 บาท
● ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในชุดวิชาและรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ
- ชุดวิชาละ 400 บาท
- รายวิชาละ 500 บาท
(ยกเว้น ชุดวิชาและรายวิชานั้นมีการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องชำ�ระเต็มจำ�นวน)
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การโอนชุดวิชา

ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรอง
ความรใู้ นชดุ ว ชิ า/รายวชิ านนั้ ๆ แล้ว เมือ่ ส มัครเป็นน กั ศึกษาของมหาวิทยาลัยย งั ส ามารถน�
ำ ทกุ ช ดุ ว ชิ าทสี่ อบผา่ น
แล้วโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีได้ โดยทุกชุดวิชาที่โอนจะต้องมีปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกท่านประมาณต้นปีของทุกปี
ทั้งนี้ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากไม่สามารถร่วมงานพิธีมอบฯ ได้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง
ใบสัมฤทธิบัตรไปให้ทางไปรษณีย์หลังจากเสร็จพิธมี อบ

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

เป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม สำ�หรับผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และความช�ำ นาญในการพฒ
ั นาวชิ าชีพข องตนให้ม ปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข นึ้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้น �
ำ ชดุ ว ชิ าในระดับ
ปริญญาโท มาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจได้ครั้งละ 1 - 2 ชุดวิชาจากสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โดยจะเปิดรับสมัครผู้เรียนปีการศึกษาละ 2 รุ่น
รุ่นที่

กำ�หนดการรับสมัคร

วันสอบ

1

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2557

24 - 25 ม.ค. 2558

2

1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2557

25 - 26 ก.ค. 2558
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ผู้สมัครเรียนต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาละ 11,200 บาท โดยเสียค่าใช้จ่าย
ครัง้ เดียวและไม่มคี า่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ หากต้องการสมัครเรียนชุดวิชาเดิมทีส่ อบไม่ผา่ นหรือไม่ได้เข้าสอบเสียค่าใช้จา่ ย
ชุดวิชาละ 9,500 บาท ยกเว้น ชุดวิชานั้นมีการปรับปรุงเอกกสารการสอนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำ�นวนและ
โปรดแนบใบแจ้งผลการสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัย
สือ่ ก ารสอนประเภทตา่ งๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจ ดั ข นึ้ และเข้าร ว่ มกจิ กรรมปฏิสมั พันธ์ โดยการสมั มนาเสริม/สัมมนาเข้ม
และการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ (e-Learning) ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน ในวันศุกร์ - วันอาทิตย์ และ
เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เมื่อสอบผ่านผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิต
ศึกษา และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท
เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย และชุดวิชาที่สอบผ่านนั้นเป็นชุดวิชาใน
โครงสร้างของหลักสูตรทศี่ ึกษา

สถานภาพของผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำ�หนดสถานภาพของผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร ที่กำ�หนดให้ผู้เข้าศึกษามีพื้นความรู้ตั้งแต่
ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบรบิ ูรณ์ รวมทั้งผ ู้มีคุณสมบัติ
เข้าศึกษาอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 โดย
หลักสูตรที่เข้าศึกษาได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และจากสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ให้ผู้ที่ศึกษามสี ถานภาพเป็น “นักศึกษา”
(2) ผู้ที่ศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อรับสัมฤทธิบัตร ให้มสี ถานภาพเป็น “ผู้เรียน”
(3) ผูท้ ศี่ กึ ษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยท มี่ ไิ ด้ก �ำ หนดพนื้ ค วามรขู้ นั้ ต � 
่ำ หรือก �ำ หนดไว้
ต �
่ำ กว่าม ธั ยมศึกษาปที ี่ 3 หรือเทียบเท่า มีป ระสบการณ์ก ารท�ำ งานไม่น อ้ ยกว่า 5 ปี และมอี ายุไม่ต �
่ำ กว่า 20 ปีบรบิ รู ณ์
รวมทั้งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสำ�นักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ให้ผู้ศึกษามีสถานภาพเป็น “ผูเ้ รียน”

ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการสอนที่เอื้ออำ�นวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษา
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกระบบการสอนนวี้ ่า
“ระบบการสอนทางไกล” นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้คือ
(1) ศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ
ซีดี/ดีวีดีเสียง ดีวีดีประจำ�ชุดวิชา หรือซีดี/ดีวีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดวิชา และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
(2) ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา
(3) เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์สอนเสริมประจำ�ศูนย์ต่างๆ
ทั่วประเทศ
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(4) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนประจำ�
จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
(5) ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำ�การทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทำ�งาน
ตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานทที่ ี่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(6) ชุดวชิ าในหลักสูตรศลิ ปศาสตรบณ
ั ฑิต แขนงวชิ าภาษาองั ฤ กษ ทีร่ หัสช ดุ วชิ าขนึ้ ต น้ ด ว้ ย รหัส 14XXX
เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนและเก็บคะแนนออนไลน์ในระบบ D4L+P นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้อง
ลงทะเบียนเข้าระบบ และตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/schools/
sla/b.a.english/ ภายในเวลาที่กำ�หนด หากพ้นก�ำ หนดแล้ว ระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัติ ทำ�ให้
นักศึกษาไม่ส ามารถสง่ ง านและไม่มคี ะแนนเก็บ ยกเว้น ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ และชุดวิชา
14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล มีการเรียนการสอนในระบบ Moodle
(7) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการ
การผลิตสัตว์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ ผ่านระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ Moodle เสริมการใช้สื่อ e-Tutorial นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวสามารถเข้าชม
รายการสอนเสริมออนไลน์ได้ที่ http://moodle.stou.ac.th

10
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3. การบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงาน
ด้านวิชาการ มีส�ำ นักต่างๆ 9 สำ�นัก คือ สำ�นักทะเบียนและวัดผล สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
สำ�นักวิชาการ สำ�นักบรรณสารสนเทศ สำ�นักพิมพ์ สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง สำ�นักคอมพิวเตอร์ และ
สำ�นักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสำ�นักอีก 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
สำ�นักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ดังแผนภูมิ หน้า 10

สภามหาวิทยาลัย

มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอ�ำ นาจหน้าที่ดังนี้
(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการศึกษา การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมและ
การทะนุบำ�รุงวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบาย
ของรัฐ
(2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน สำ�นัก และสาขาวิชา
แล้วแต่กรณี
(5) อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารย์ประจำ�
(7) อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
รองผู้อำ�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) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(7) จัดหาวิธกี ารอันจะยังการศึกษา การวิจยั และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญ
ยิ่งขึ้น
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(8) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

หน่วยงานทางวิชาการ
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (e-mail address: laoffice@stou.ac.th)
รับผ ดิ ช อบการสอนหมวดวชิ าศกึ ษาทวั่ ไปแก่ส าขาวชิ าตา่ งๆ ของมหาวิทยาลัย และเปิดส อนหลักสูตร
วิชาเอกในแขนงวิชาต่างๆ ตลอดจนเปิดสอนชุดวิชาเลือกเพื่อเสริมวิชาเอกแก่สาขาวิชาอื่น
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา ระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษา
อังกฤษเฉพาะอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (e-mail address: caoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนยี้ ัง
มุ่งส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ความรวู้ ิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (e-mail address: edoffice@stou.ac.th)
รับผ ดิ ช อบหลักสูตรและการสอนในลกั ษณะการศกึ ษาตอ่ เนือ่ งแก่บ คุ ลากรประจำ�การทปี่ ฏิบตั หิ น้าที่
ทางการศกึ ษาหรือม คี ณ
ุ วุฒทิ างการศกึ ษาเพือ่ เพิม่ พูนว ทิ ยฐานะและความรคู้ วามสามารถในวชิ าชีพ ผลิตบ คุ ลากร
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติทมี่ ุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และสนองความต้องการของ
สังคมและชุมชน
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกการแนะแนว วิชาเอกการศึกษานอกระบบ และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (e-mail address: msoffice@stou.ac.th)
รับผ ดิ ช อบหลักสูตรและการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบัญชี เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ การวิจยั ทางวิชาการและการบริการเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาการจัดการ
ในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และผู้บริหารด้านต่างๆ
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด และวิชา
เอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 3 วิชาเอก ได้แก่
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วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกการบริหารท้องถิน่ และวิชาเอกการบริหารงานทัว่ ไป และหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ (e-mail address: lwoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนวิชากฎหมายในรูปลักษณะต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชานี้
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน สำ�หรับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย รับสมัครเฉพาะ
บุคลากรของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (e-mail address: hsoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
ทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาพของบุคคล คุณภาพชีวิต ครอบครัว ประชากรส่วนรวม
ส่งเสริมการวิจัยและการบริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (e-mail address: nsoffice@stou.ac.th)
รับผ ิดช อบหลักสูตรและการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ เพือ่ ผ ลิตบ ัณฑิตพ ยาบาลศาสตร์ท มี่ คี ุณภาพ
ตามมาตรฐานวชิ าชีพก ารพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถให้การดแู ลสขุ ภาพของผใู้ ช้บ ริการทงั้ บ คุ คล ครอบครัว
และชุมชนแบบองค์รวมในทุกช่วงวัยของชีวิตทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัย สร้าง
องค์ค วามรแู้ ละนวัตกรรมดา้ นการพยาบาล สร้างมาตรฐานการศกึ ษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล รวมทงั้ 
ให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่น องค์กรของรัฐและเอกชน
ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์งดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (e-mail address: ecoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และเน้นหนักในด้านเศรษฐศาสตร์
ทั่วไปและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์แก่สาขาวิชาอื่นๆ ด้วย
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (e-mail address: heoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนทางด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว และวิทยาการอาหาร
และโภชนาการ รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว
10. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (e-mail address: psoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองให้กับข้าราชการและผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมการเมืองไทยและต่างประเทศ และมีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรูใ้ นดา้ นตา่ งๆ ทีจ่ �ำ เป็นส �ำ หรับส งั คมการเมือง รวมทงั้ ส ง่ เสริมก ารศกึ ษาคน้ คว้าว จิ ยั ในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (e-mail address: agoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้สนใจทางด้านการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้ง
เจ้าห น้าทีข่ องรฐั บาลให้ม คี วามรใู้ หม่ๆ ทางการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนสี้ าขาวชิ าเกษตรศาสตร์แ ละสหกรณ์
ยังเป็นแหล่งความรู้ที่จะช่วยพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร และสหกรณ์
ตลอดจนช่วยให้มีความรักในธรรมชาติและปรารถนาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนงวิชา
การจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-mail address: stoffice@stou.ac.th)
รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนยี้ งั ม งุ่ ส นับสนุนก ารวจิ ยั ค น้ คว้าท างวทิ ยาศาสตร์ประยุกต์แ ละเทคโนโลยี และการให้บ ริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และวิชาเอกการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หน่วยงานบริหาร
สำ�นักงานอธิการบดี
ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน กองพัสดุ กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่จัดตั้งภายใน
ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน งานวิเทศสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ หน่วยเลขานุการกิจ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ศูนย์วิทยุสื่อสาร ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม และงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
ทั้งนี้ หากนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์
หมายเลข 0 2982 9700, 0 2503 3545, 0 2503 3547 - 8, 0 2503 3630, 0 2504 7191 - 5 และ 0 2504 7788
โทรสารหมายเลข 0 2503 3546 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และ e-mail address: ic.proffice@stou.ac.th

หน่วยงานบริการทางวิชาการ
สำ�นักทะเบียนและวัดผล (e-mail address: reoffice@stou.ac.th)
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ ศูนย์วิชาการประเมินผล ฝ่ายจัดสอบ และศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการ
นักศึกษา
หากนกั ศึกษาตอ้ งการตดิ ต่อเกีย่ วกบั ก ารรับสมัครนักศึกษาและผูเ้ รียน การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ /
ถอนชุดวิชา การลาพักการศึกษา การสอบและการประมวลผลการสอบ การแจ้งผลสอบ การสำ�เร็จการศึกษา
และการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
0 2504 7231 - 6 หรือ 0 2503 3598 - 9, 0 2503 3632 และโทรสารหมายเลข 0 2982 9607
สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา (e-mail address: etoffice@stou.ac.th)
ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายจดั ร ะบบและวจิ ยั ส อื่ ก ารศกึ ษา ศูนย์โสตทศั นศึกษา ศูนย์บ ริการ
การสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา และศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
หากนกั ศึกษามปี ญ
ั หาเกีย่ วกบั ก ารรบั ฟ งั - ชมรายการวทิ ยุก ระจายเสียงและวทิ ยุโทรทัศน์ สามารถตดิ ต่อ
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7386
หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพซีดีเสียงประจำ�ชุดวิชาและวีซีดีประจำ�ชุดวิชา สามารถติดต่อ
สอบถามได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7327
หากนักศึกษาต้องการขอรับบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และซีดี
เสียงต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7306 - 7
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หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(STOU e-learning) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7415 - 8 หรือ e-mail address:
e-Learning@stou.ac.th ของศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักบริการการศึกษา (e-mail address: esoffice@stou.ac.th)
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค ศูนย์
บริการนักศึกษาพิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรับเอกสารการสอน/วัสดุการศึกษา สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7623, 0 2504 7626
หากนกั ศึกษาตอ้ งการขอ้ มูลเกีย่ วกบั ก ารสอนเสริม/การฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะ สามารถตดิ ต่อส อบถาม
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7611 - 3, 0 2503 3591, 0 2503 3865 หรือโทรสารหมายเลข 0 2503 3587
หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทุนการศึกษา สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7631 - 7 ชมรมนักศึกษา การศึกษาวิชาทหาร และกีฬามหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7698 - 9 หรือโทรสารหมายเลข 0 2503 3868
หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
0 2504 7821 และ 0 2504 7823
สำ�นักวิชาการ (e-mail address: aaoffice@stou.ac.th)
ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายต�ำ รา ฝ่ายพฒ
ั นาคณาจารย์ ฝ่ายพฒ
ั นาหลักสูตรและการสอน
และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
หากนกั ศึกษามปี ญ
ั หาเกีย่ วกบั การอบรมเข้มชดุ วชิ าประสบการณ์วชิ าชีพ/การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวชิ า
สามารถตดิ ต่อส อบถามได้ทโี่ ทรศัพท์ห มายเลข 0 2504 7531 - 4 หรือ e-mail address: pt.aaoffice@stou.ac.th
หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7506 - 7, 0 2504 7509 และ 0 2504 7511 - 12
สำ�นักบ รรณสารสนเทศ (e-mail address: dioffice@stou.ac.th)
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสนเทศ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา และ
ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ
หากนักศึกษาต้องการใช้บริการห้องสมุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7463 - 4
สำ�นักพิมพ์ (e-mail address: upoffice@stou.ac.th)
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำ�หน่าย และฝ่ายวิชาการ
หากนกั ศึกษาตอ้ งการสงั่ ซ อื้ เอกสารการสอน/วัสดุก ารศกึ ษาของมหาวิทยาลัยส ามารถตดิ ต่อส อบถาม
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7671 - 2

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17

สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง (e-mail address: ceoffice@stou.ac.th)
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม และฝ่ายอุทยานการศึกษา
หากนกั ศึกษาตอ้ งการทราบรายละเอียดเกีย่ วกบั โครงการสัมฤทธิบ ตั ร และโครงการสัมฤทธิบ ตั รบณ
ั ฑิต
ศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7710 - 2 และหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7716 - 8 หรือโทรสารหมายเลข 0 2503 3558
สำ�นักคอมพิวเตอร์ (e-mail address: csoffice@stou.ac.th)
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผลและ
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (e-mail address: rdoffice@stou.ac.th)
ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวจิ ยั ฝ่ายพฒ
ั นาและเผยแพร่งานวจิ ยั ศูนย์วจิ ยั 
การศึกษาทางไกล ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ และฝ่ายวิจัยสถาบัน
หากนกั ศึกษาตอ้ งการทราบรายละเอียดเกีย่ วกบั ผ ลงานวจิ ยั ข องมหาวิทยาลัย สามารถตดิ ต่อส อบถาม
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7586 - 98 และโทรสารหมายเลข 0 2503 4898
สำ�นักบัณฑิตศึกษา (e-mail address: gsoffice@stou.ac.th)
สำ�นักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาเป็นห น่วยงานสนับสนุนก ารจดั ก จิ กรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรหลังป ริญญาตรี
ทุกร ะดับห ลักสูตร ได้แก่ 1) ประกาศนียบัตรบณ
ั ฑิต 2) ปริญญาโท 3) ประกาศนียบัตรชนั้ ส งู และ 4) ปริญญาเอก
ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษา ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายการศึกษานานาชาติ
หากนกั ศึกษาตอ้ งการตดิ ต่อส อบถามขอ้ มูลเกีย่ วกบั ก ารรบั ส มัครนกั ศึกษาในระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา รูปแ บบ
ก ารจดั การเรียนการสอน และเรือ่ ง อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกบั ก จิ กรรมการศกึ ษาระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาเพือ่ เตรียมความพร้อม
สำ�หรับก ารสมัครเพือ่ 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
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ศูนย์ว ทิ ยพฒ
ั นา ทำ�หน้าทีเ่ ป็นต วั แทนของมหาวิทยาลัยท ตี่ งั้ อ ยู่ในสว่ นภมู ภิ าค กระจายอยูต่ ามภาคตา่ งๆ
ของประเทศ ปัจจุบันมี 10 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ ลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี
นครสวรรค์ นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา โดยมวี ัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังนี้
1. เพือ่ ส นับสนุนแ ละรองรับก จิ กรรมการเรียนการสอน การฝกึ อ บรม และงานบริการการศกึ ษาในระบบ
การสอนทางไกล
2. เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
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4. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และ
องค์กรอื่นที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
5. เพื่อดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ ตามทมี่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทีร่ ับผิดชอบดังนี้
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (จังหวัด) และสถานที่ตั้ง

จังหวัดที่เป็นพื้นที่ให้บริการ

1. ลำ�ปาง

ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา เชียงราย
แม่ฮ่องสอน น่าน

2. สุโขทัย

สุโขทัย พิษณุโลก กำ�แพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์

3. อุดรธานี

อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย
สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บึงกาฬ

4. อุบลราชธานี

อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม

5. นครสวรรค์

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง
เพชรบูรณ์ พิจิตร

หมูท่ ี่ 2 ถ.ลำ�ปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง 52190
โทรศัพท์ 0 5482 9811 - 4
โทรสาร 0 5482 9815
e-mail address: lp.adoffice@stou.ac.th

4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย - กำ�แพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5562 0654, 0 5562 0657,
0 5565 1099 - 102
โทรสาร 0 5562 0655, 0 5565 1097
e-mail address: sk.adoffice@stou.ac.th
หมูท่ ี่ 10 บ้านคำ�กลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4299 2496 - 500
โทรสาร 0 4229 2494
e-mail address: ud.adoffice@stou.ac.th

199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6
โทรสาร 0 4528 1890
e-mail address: ub.adoffice@stou.ac.th
105/35 หมูท่ ี่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก
ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 2450
โทรสาร 0 5622 3010
e-mail address: nw.adoffice@stou.ac.th
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จังหวัดที่เป็นพื้นที่ให้บริการ

6. นครนายก

นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ
สระบุรี

7. จันทบุรี

จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี

8. เพชรบุรี

เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม

9. นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
ชุมพร

10. ยะลา

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง

196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
26110
โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 49
โทรสาร 0 3730 6244
e-mail address: nk.adoffice@stou.ac.th
หมู่ที่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี
22150
โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3
โทรสาร 0 3938 9434
e-mail address: cb.adoffice@stou.ac.th
90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 54
โทรสาร 0 3241 9247
e-mail address: pb.adoffice@stou.ac.th
169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
ตู้ ปณ.33 ปทฝ. ศาลามีชัย อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8
โทรสาร 0 7537 8686
e-mail address: nr.adoffice@stou.ac.th

116 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าสาป - ลำ�ใหม่ ต.ท่าสาป
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0 7326 4014 ต่อ 103, 104 หรือ
0 7326 4023
โทรสาร 0 7326 4020
e-mail address: yl.adoffice@stou.ac.th

ระบบการศึกษาทางไกล

1. การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
2. วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
3. ระบบการบริการการศึกษา
4. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
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ระบบการศึกษาทางไกล
1. การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชใช้ร ะบบการศกึ ษาทเี่ อือ้ อ �ำ นวยให้น กั ศึกษาสามารถใช้เวลาวา่ งศกึ ษา
ด้วยตนเองโดยไม่ต อ้ งมาเข้าช นั้ เรียนตามปกติ เป็นว ธิ กี ารศกึ ษาดว้ ยระบบการศกึ ษาทเี่ รียกวา่ “ระบบการศกึ ษา
ทางไกล”
ระบบการศกึ ษาทางไกลเป็นร ะบบการศกึ ษาทเี่ ปิดโอกาสให้น กั ศึกษาทอี่ ยู่ในทอ้ งถนิ่ ต า่ งๆ สามารถศกึ ษา
หาความรไู้ ด้ด ว้ ยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสอื่ ป ระสมประเภทสงิ่ พ มิ พ์
ในรปู ข องเอกสารการสอน แบบฝกึ ป ฏิบตั ิ และสอื่ เสริมป ระจำ�ชดุ ว ชิ า ได้แก่ ซีดเี สียง ดีวดี ี ซีดมี ลั ติมเี ดีย หนังสือ
อ่านประกอบตา่ งๆ รายการวทิ ยุก ระจายเสียง รายการวทิ ยุโทรทัศน์ และการสอนเสริมต ามศนู ย์บ ริการการศกึ ษา
การสอนเสริมผ่านดาวเทียมและการสอนเสริมทางอินเทอร์เน็ต
การจดั ห ลักสูตรของมหาวิทยาลัยใช้ห ลักก ารบูร ณาการเนือ้ หาเข้าด ว้ ยกนั ในรปู ข องชดุ ก ารสอน เรียกวา่
“ชุดวิชา” ชุดวิชาแต่ละชุดวิชาแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยใช้เวลาศึกษาประมาณ
12 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความช่วยเหลือจาก
บุคคลอนื่ น อ้ ยทสี่ ดุ มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชใช้ร ะบบการถา่ ยทอดความรู้ เนือ้ หาสาระ ประสบการณ์ รวมทงั้
การประเมินผลการศึกษาดังนี้

การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์

ก.		เอกสารการสอนประจำ�ชุดวิชา ประกอบด้วย คำ�อธิบายชุดวิชา วัตถุประสงค์ของชุดวิชา รายชื่อ
หน่วยการสอน วิธกี ารศกึ ษา ตลอดจนแผนการสอนของหน่วยตา่ งๆ เนือ้ หาสาระในเอกสารการสอนจดั อ ยู่ในรปู
บทเรียนแบบโปรแกรม ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารการสอนทุกหน่วยอย่างละเอียด พร้อมทั้งทำ�กิจกรรม
ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในแต่ละหน่วย
ข. แบบฝึกปฏิบัติประจำ�ชุดวิชา ประกอบด้วย คำ�ชี้แจงในการใช้แบบฝึกปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับ
หน่วยการสอน แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน ที่ว่างสำ�หรับบันทึกสาระสำ�คัญ ทำ�กิจกรรมและ
ทำ�รายงานรวมทั้งแบบทดสอบประจำ�หน่วย
ค.		ซีดเี สียง/MP3 ประจำ�ชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดเี สียง/MP3 ประจำ�ชุดวิชาบางชุดวิชาใช้ค กู่ บั
เอกสารการสอน ลกั ษณะค�
ำ บรรยายเพือ่ ข ยาย เสริม หรือส รุปเนือ้ หาสาระของเอกสารการสอนให้ช ดั เจนยงิ่ ขึน้
โดยจัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน
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ง.		ดีวดี ปี ระจำ�ช ดุ ว ชิ า มหาวิทยาลัยได้จ ดั ท �
ำ ดวี ดี ปี ระจำ�ชดุ ว ชิ าในบางชดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งการสรุปสาระส�ำ คัญ
หรือ ขยายเนื้อหาสาระหรือ ประสบการณ์หรือ เสริมเติมเต็มให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุม
การแสดงกระบวนการ สาธิต ทดลองหรือ เสนอเรื่องราวต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระชุดวิชาและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
จ.		ซีด/ี ดีวดี มี ลั ติมเี ดียป ระจำ�ช ดุ ว ชิ าหรือบ ทเรียนออฟไลน์ มหาวิทยาลัยได้จ ดั ท �
ำ ซดี /ี ดีวดี มี ลั ติมเี ดีย
ห รือ บทเรียนออฟไลน์ป ระจำ�ชดุ ว ชิ าในบางชดุ ว ชิ า เพือ่ ส รุปส าระส�ำ คัญห รือ ขยายเนือ้ หาสาระหรือ ประสบการณ์
หรือ เสริมเติมเต็มให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน
นอกจากการศกึ ษาจากวสั ดุก ารศกึ ษาทสี่ ง่ ให้ท างไปรษณียแ์ ล้ว มหาวิทยาลัยย งั ให้บ ริการสอื่ ก ารศกึ ษา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอื้ออำ�นวยประโยชน์ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอน
ทางไกลที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการย้อนหลัง
(On Demand) ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สื่อประสมรูปแบบต่างๆ
ที่ใช้ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย
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การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาเป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป
ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 15 รายการ ความยาวประมาณรายการละ 20 นาที เพื่อ
เสริมเนื้อหาเป็นการขยายโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา จากข้อมูลและวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นักศึกษาสามารถ
รับฟ งั ร ายการดงั กล่าวได้ต ามตารางออกอากาศรายการวทิ ยุก ระจายเสียงทมี่ หาวิทยาลัยจ ะจดั ส ง่ ให้ก บั น กั ศึกษา
ล่วงหน้า โดยส่งไปพร้อมกับข่าว มสธ. หรือรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราชผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM Sukhothai และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่
http://www.stou.ac.th g STOU Online g FM Sukhothai

การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยจ ดั ให้ม รี ายการวทิ ยุโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาเป็นส อื่ เสริมในชดุ ว ชิ าศกึ ษาทวั่ ไป ชุดว ชิ าแกน
หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 4 รายการ ความยาวประมาณรายการละ 25 - 30 นาที มุ่งขยายเนื้อหา
ที่เข้าใจยากด้วยการแสดงเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงในสถานการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ของวิทยากรในแง่มุมต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาค
การศึก ษาให้ นั กศึกษาล่วงหน้ าไปพร้อมกับข่า ว มสธ. นัก ศึกษาสามารถติดตามช มรายการสอนท าง
วิทยุโทรทัศน์ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) ผ่านดาวเทียม
ไ ทยค ม 5 ระบบ C-Band ช่ อ ง STOU Channel และผ่ า นเ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โ ดยเ ข้ า ไปที่   
http://www.stou.ac.th g STOU Online g STOU Channel หรือผ่านช่อง DLTV 8: True Visions 193
ETV ช่อง 180 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

การศึกษาจากรายการย้อนหลัง (ON DEMAND)
ทางเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เพื่อเพิ่มอีกช่องทางในการเรียนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยได้จัดทำ�ฐาน
ข้อมูลรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อเสริมอื่นๆ เป็นรายการ On Demand ทาง
เครือข า่ ยอนิ เทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ทำ�ให้น กั ศึกษาสามารถเลือกรบั ฟ งั - รับช มรายการยอ้ นหลังได้ต ามตอ้ งการ
โดยเข้าไปที่ 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 นการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบออนไลน์ (Online) และ 2. รูปแบบออฟไลน์ (Offline)
1. รูปแ บบออนไลน์ (Online) เป็นการศกึ ษาผา่ นทางเว็บไซต์ข องมหาวิทยาลัย นักศึกษาทจี่ ะเข้ามา
ใช้บ ริการได้ต อ้ งเป็นน กั ศึกษาภาคปกติ และ/หรือผ เู้ รียนโครงการสัมฤทธิบ ตั ร โดยเข้าไปทเี่ ว็บไซต์ข องมหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th g STOU Online g e-Learning g Log in ชุดวิชาที่ให้บริการ หากไม่มีชุด
e-Learning ตรงกับที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน แสดงว่าในภาคการศึกษานั้นไ ม่มีการเปิดสอนชุด
e-Learning

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดท�
ำ ชุด e-Learning สำ�หรับให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าไปศึกษา ที่ http://www.stou.ac.th g STOU Online g e-Learning g ชุดบริการสังคม
ชุ ด วิ ช าใ นห ลั ก สู ต รศิ ล ปศ าสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าภ าษาอั ง กฤษ ที่ ร หั ส ชุ ด วิ ช าขึ้ น ต้ น ด้ ว ย
รหัส 14XXX เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนและเก็บคะแนนออนไลน์ในระบบ D4L+P นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนจะต้องรับผิดชอบการลงทะเบียนเข้าระบบและตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเอง
ทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/ ภายในเวลาทกี่ �ำ หนด หากพน้ ก �ำ หนดแล้ว
ระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัติ ทำ�ให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงานและไม่มีคะแนนเก็บ ยกเว้น
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
มีประสิทธิผล มีการเรียนการสอนในระบบ Moodle
2. รูปแบบออฟไลน์ (Offline) โดยศึกษาจากซีดี/ดีวีดีประจำ�ชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำ�นักบรรณสารสนเทศ มสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ได้แก่
จังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา
นอกจากนยี้ ังได้จัดท�
ำ เพื่อจำ�หน่ายให้แก่นักศึกษาสำ�หรับนำ�ไปศึกษาด้วยตัวเองที่บ้าน รายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็น Online และ Offline มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
ในข่าว มสธ. และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำ�นักเทคโนโลยี
การศึกษา โทรศัพท์ 0 2504 7416 - 8 หรือ e-mail address: e-Learning@stou.ac.th โดยแจ้งข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล เลขประจำ�ตัวนักศึกษา สาขาวิชาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้ชัดเจน

การศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning)

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ�สื่อ m-Learning ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Smart phone) เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้กับนักศึกษาอีก 1 ช่องทาง โดยการนำ�รายการย้อนหลัง
(Media on Demand) มาปรับรูปแบบให้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาสามารถเข้าชมและ
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th
g STOU Online g m-Learning

การบริการด้านการสอนเสริม

การสอนเสริมเป็นบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก
และมีจำ�นวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้เสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทั้ง
ยังเป็นการสร้างความกระจ่างด้วยการตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการสอนที่ศึกษา
การบริการสอนเสริมดังกล่าวนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การจัดสอนเสริมจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการการศึกษาบางแห่งที่มี
จำ�นวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด (โปรดตรวจสอบรายชื่อชุดวิชาและ
ศูนย์บริการการศึกษาที่จัดสอนเสริมได้จากตารางสอนเสริมประจำ�ภาคการศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. วัตถุประสงค์ของการสอนเสริม การสอนเสริมมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ 4 ประการ คือ
1) สรุปเนือ้ หาสาระของหน่วยหรือช ดุ วชิ าในบางประเด็นท ยี่ าก ซึง่ น กั ศึกษาอาจไม่เข้าใจจากการอ่าน
เอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา การทำ�กิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติหรือ  แผนการศึกษาและ
คู่มือการศึกษา
2) เปิดโอกาสให้น กั ศึกษาซกั ถ ามขอ้ ส งสัยในเนือ้ หาสาระทศี่ กึ ษาในชดุ ว ชิ าทเี่ ปิดให้ม กี ารสอนเสริม
และได้รับฟังคำ�ตอบ คำ�เฉลยปัญหาทนี่ ักศึกษาสงสัยข้องใจ
3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จำ�ลอง กลุ่มสัมพันธ์
การวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น เป็นต้น
4) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ผู้สอน เพื่อนนักศึกษา และสร้างเครือข่ายเพื่อ
ำ ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนโดยทั่วไป และการให้คำ�แนะนำ�ใน
การติดต่อสื่อสารในการเรียน การให้ค�
การแก้ไขปัญหาส่วนตัวบางประการทเี่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
2. ตารางสอนเสริม สำ�หรับรายชื่อชุดวิชาพร้อมวัน/เวลา และสถานที่ที่จะทำ�การสอนเสริม ขอให้
นักศึกษาตดิ ตามได้จ ากตารางสอนเสริมป ระจำ�ภาคการศกึ ษานนั้ ๆ ซึง่ จ ะจัดส่งให้พร้อมกบั “ขา่ ว มสธ.” ฉบับป ระจำ�
เดือนมกราคม (สำ�หรับภาคการศึกษาที่ 1) และฉบับประจำ�เดือนเมษายน (สำ�หรับภาคการศึกษาที่ 2) หรือ
ติดตามได้จ าก http://www.stou.ac.th g หน่วยงาน g สำ�นักบ ริการการศกึ ษา g ศูนย์บ ริการการศกึ ษา
ประจำ�ภูมิภาค g ตารางสอนเสริม
3. วิธีการสอนเสริม การสอนเสริมจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วย หรือชุดวิชาใน
บางประเด็นที่ยากสลับซับซ้อน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาจากเอกสารการสอน ทำ�กิจกรรม
ในแบบฝึกปฏิบัติ หรือแผนการศึกษา และคู่มือการศึกษาแล้ว โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยจะท�
ำ หน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริม
4. สถานทสี่ อนเสริม มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดและศูนย์บริการการ
ศึกษาภาคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสถานที่สอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษา (โปรดตรวจสอบสถานที่
สอนเสริมได้จากตารางสอนเสริม)
5. เอกสารโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริม เป็นเอกสารสรุปเนื้อหาสาระของแต่ละชุดวิชา
และรวบรวมประเด็นสำ�คัญเพื่อประกอบการสอนเสริม ทั้งนี้นักศึกษาสามารถ download เอกสารโสตทัศน์
ทุกชุดวิชาที่มกี ารจัดสอนเสริมได้จาก http://www.stou.ac.th g สำ�นักบริการการศึกษา g ศูนย์บริการ
การศกึ ษาประจำ�ภมู ภิ าค g เอกสารโสตทศั น์ และขอให้น กั ศึกษาน�ำ เอกสารโสตทศั น์ต ดิ ตัวไปพร้อมกบั ก ารเข้าร บั 
สอนเสริมทุกครั้ง
6. ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ นักศึกษาจะได้รับความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจาก
อาจารย์สอนเสริมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน รวมทั้งยังสามารถสอบถามปัญหาใน
ด้านอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกบั น กั ศึกษาโดยตรงจากอาจารย์สอนเสริม เช่น ปรึกษาปญ
ั หาดา้ นการเรียน การลงทะเบียนเรียน
การศึกษาเอกสารการสอนให้ประสบผลสำ�เร็จ เป็นต้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอนเสริมในรูปแบบอื่นๆ อีก ได้แก่ การสอนเสริมโดยการ
นัดหมาย การสอนเสริมในเรือนจำ�/ทัณฑสถาน การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต และการสอนเสริมแบบเข้ม
เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลาและชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม สำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งให้ทราบ
ในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน “ข่าว มสธ.” หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
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อนึง่ ในกรณีนกั ศึกษาพลาดการรับฟังการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต  (e - Tutorial) ในวันเวลาทีก่ �ำ หนด
นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g STOU
Online g  e-Tutorial นอกจากนั้นยังสามารถรับฟังการสอนเสริมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 8 วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 04.00 - 07.30 น. และเวลา 18.00 - 24.00 น. และในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 24.00 น. โดยตารางออกอากาศจะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับแจ้งให้นักศึกษาทราบ
จัดส่งไปพร้อมกับ “ข่าว มสธ.”
นักศึกษาที่สนใจ DVD สอนเสริมสามารถสั่งซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ download
ได้จาก Media on Demand หรือ ขอสำ�เนาได้ที่ สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์

ในบางชุดวิชานักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงต่อ 1 ชุดวิชา มหาวิทยาลัยจะจัดแหล่งฝึกงานหรือฝึกภาคปฏิบัติโดยมกี ิจกรรมที่นักศึกษา
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติการในห้องทดลอง  ในบางชุดวิชานักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้เข้าห้องปฏิบัติการ
ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน เช่น วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
บุคลากรในหน่วยงานนั้นเป็นผนู้ ิเทศก์และประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษาตามความเหมาะสม
2. การฝึกงาน ในบางชุดวิชามีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องฝึกงานและดูงานในสถาบันวิชาการ
และวิชาชีพต่างๆ โดยนักศึกษาต้องท�
ำ รายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลทุกครั้ง
3. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
ตามเนื้อหาทเี่ กี่ยวข้องกับชุดวิชา
4. การเข้าร่วมในสถานการณ์จำ�ลอง ในบางชุดวิชา ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมในสถานการณ์จำ�ลองเพื่อฝึกทักษะความชำ�นาญในการแก้ปัญหา
และการดำ�เนินงานด้วย

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ในบางสาขาวชิ าจะจดั ฝ กึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะ เพือ่ เพิม่ พูนค วามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้ก บั นักศึกษา
ทีล่ งทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นๆ ดังนี้
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต 12 ชุดวิชา ได้แก่
1.1 ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
1.7 ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ้ งต้น
1.2 ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา
1.8 ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
1.3 ชุดวิชาการเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
1.9 ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
1.4 ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
1.10 ชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
1.5 ชุดวิชาการพูดและการแสดง
1.11 ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
สำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
1.12 ชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงาน
1.6 ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์
ขั้นสูง
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ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอย่างน้อย 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่กล่าว
ข า้ งตน้ และตอ้ งเข้าร บั ก ารฝกึ ภ าคปฏิบตั เิ พือ่ เสริมส ร้างทกั ษะและประสบการณ์ในวชิ าชพี นัน้ ๆ สำ�หรับร ายละเอียด
การจัดฝึกปฏิบัติ สำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลต่อไป
2. สาขาวิ ช าศึ ก ษาศ าสตร์ จั ดใ ห้ มี ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ เสริ ม ทั ก ษะใ นห ลั ก สู ต รร ะดั บ ป ริ ญ ญาต รี
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำ�นวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะ
แจ้งกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำ�นวน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และชุดวิชาการจัดการห้องพัก
และการจดั การอาหารและเครือ่ งดมื่  นกั ศึกษาจะตอ้ งเข้าร บั ก ารฝกึ ป ฏิบตั เิสริมท กั ษะในชดุ ว ชิ าดงั ก ล่าว รวมทงั้ 
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งส�ำ นักบริการการศึกษาจะแจ้งกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ให้
นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 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
4.3.7 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
      4.3.1 ชุดวิชาร่างกายมนุษย์             
       4.3.2 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 1           4.3.8 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1
      4.3.3 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2          4.3.9 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 2
       4.3.4 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4.3.10 ชุดวิชาการฝึกปฏิบตั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์
4.3.5 ชุดวิชานวดแผนไทย 1                 
และเภสัชกรรมแผนไทย
       4.3.6 ชุดวิชานวดแผนไทย 2            
4.3.11 ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย
5. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ จำ�นวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งสำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งกำ�หนด
วัน เวลา และสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป
6. สาขาวชิ าเกษตรศาสตร์แ ละสหกรณ์ จัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช และวิชาเอก
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม จำ�นวน 4 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาการฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการการผลิตสัตว์
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ชุดวิชาการฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการการผลิตพืช ชุดวิชาการฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชาการจัดการ
สิง่ แวดล้อมป่าไม้ โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว ซึง่ สำ�นักบริการการศึกษา
จะแจ้งกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป สำ�หรับชุดวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมป่าไม้เป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติ สำ�นักบริการการศึกษาจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทำ�และ
ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จำ�นวน 17 ชุดวิชา ได้แก่
7.1 ชุดวิชาระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
7.10 ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์
7.2 ชุดวิชาระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
7.11 ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.12 ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์
7.3 ชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
7.4 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ
7.13 ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์
7.5 ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7.14 ชุดวิชาการวิจัยและการสัมมนาทาง
7.6 ชุดวิชาหลักการและการบริหารเครือข่าย    เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
7.7 ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 7.15 ชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
7.8 ชุดวิชาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ 7.16 ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์
7.9 ชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 7.17 ชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
สำ�นักบริการการศึกษาจะแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะให้นกั ศึกษาทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

2. วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาเป็นผู้กำ�หนดความสำ�เร็จในการเรียนได้ด้วยตนเอง
เช่น ระยะเวลาที่จะเรียนจนสำ�เร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วันและเวลาที่ใช้ใน
การเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการอา่ นแต่ละครัง้ และสถานทที่ ี่ใช้ในการอา่ น เป็นต้น อย่างไรกต็ ามขอให้น กั ศึกษา
ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนอย่างมีความสุขและประสบความส�ำ เร็จ เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
1. มีเป้าห มายทางการเรียนทชี่ ดั เจน รูเ้ หตุผลและความตอ้ งการของตนเองวา่ เรียน มสธ. เพือ่ อ ะไรหรือ
เรียนทำ�ไม หากมีเป้าหมายในการเรียนก็เหมือนมีตัวช่วยในการกำ�หนด ชี้นำ�ทาง เป็นแรงจูงใจทจี่ ะดำ�เนินการ
และลงมือกระทำ�เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
2. มีการวางแผนการเรียน 3 ระยะ ได้แก่
- ระยะสั้น หมายถึง การวางแผนการอ่านในแต่ละวัน/สัปดาห์
- ระยะกลาง หมายถงึ การวางแผนการอา่ นทุกช ดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนในแต่ละภาคการศกึ ษาให้จ บกอ่ นสอบ
- ระยะยาว หมายถึง การวางแผนการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
3. มีการจัดการการเรียนตามแผนที่วางไว้ ในการวางแผนการเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้กำ�หนดวันและ
เวลาในการอ่านเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชา อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 1 - 2 ชั่วโมง โดยอ่าน
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เอกสารการสอนให้จ บทงั้ 15 หน่วยกอ่ นสอบ ในขณะเดียวกันค วรศกึ ษาเพิม่ เติมจ ากสอื่ เสรมิ อืน่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัย
จัดให้ตามความพร้อมและความสะดวก ควรมกี ารทบทวนความรแู้ ละเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ
4. มีก ารตดิ ตามประเมินผ ลการเรียนอย่างตอ่ เนือ่ งสม่�ำ เสมอ นักศึกษาควรตรวจสอบ และประเมินผ ล
ก ารอา่ นเอกสารการสอนแต่ละหน่วย/ตอน ว่าม คี วามรู้ ความเข้าใจเนือ้ หาตามวตั ถุประสงค์ในแต่ละหน่วย/ตอน
ตามทกี่ ำ�หนดหรือไม่
5. มีก ารพฒ
ั นาการเรียนอย่างตอ่ เนือ่ ง หากผลการเรียนของนกั ศึกษายงั ไม่เป็นท พี่ อใจ ควรปรับเปลีย่ น
วิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมและดที ี่สุดสำ�หรับตนเอง
6. มีก ารพฒ
ั นาทกั ษะและเทคนิคท จี่ �ำ เป็นท จี่ ะชว่ ยเพิม่ ป ระสิทธิภาพทางการเรียน เช่น ทักษะการอา่ น
เทคนิคการจดบันทึก การพัฒนาความจ� 
ำ เทคนิคการตอบข้อสอบปรนัยและอัตนัย เป็นต้น

3. ระบบการบริการการศึกษา
ด้วยนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชซงึ่ ม กี ระจายอยู่ในทกุ จ งั หวัดท วั่ ป ระเทศมหาวิทยาลัย
จึงจ �ำ เป็นต อ้ งจดั บ ริการการศกึ ษาทเี่ อือ้ อ �ำ นวยความสะดวกให้แ ก่น กั ศึกษาอย่างทวั่ ถ งึ แ ละรวดเร็ว โดยใช้ว ธิ กี าร
ต่างๆ ทีน่ ักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยการจัดบริการแก่นักศึกษา ดังนี้

การบริการด้านวัสดุการศึกษา

วัสดุการศึกษาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นักศึกษา ได้แก่
ก. ชุดการสอน ประกอบด้วยเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัตอิ ย่างละ 2 - 3 เล่ม ต่อ 1 ชุดวิชา
ข. เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าว มสธ. ซึ่งจะแจ้งข่าวสารที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ
เช่น ตารางการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของชุดวิชาต่างๆ กำ�หนดการสอนเสริม
กำ�หนดการสอบ ระเบียบและประกาศต่างๆ เป็นต้น

เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. วิ ท ยุ ก ระจายเ สี ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ผ ลิ ต ร ายการวิ ท ยุ ก ระจายเ สี ย งป ระกอบชุ ด วิ ช าใ น
ชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาชุดวิชาละ
15 รายการ ความยาวรายการละประมาณ 20 นาที เนือ้ หาสาระของรายการวทิ ยุก ระจายเสียงเป็นการเสริมค วามรู้
ในเอกสารการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การผลิตรายการมีหลายรูปแบบ อาทิ การสัมภาษณ์ ละคร การอภิปราย
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากรายการวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด นักศึกษาจึงควรเตรียมตัว
ล่วงหน้าโดยศึกษาจากเอกสารการสอนและทำ�แบบฝึกปฏิบัติในชุดวิชานั้นๆ เสียก่อน และเมื่อรับฟังรายการ
วิทยุแต่ละรายการแล้ว ควรบันทึกสาระสำ�คัญลงในแบบฝึกปฏิบัติหรือสมุดบันทึกของตนเองเพื่อช่วยการเรียน
การสอนของนักศึกษา
ตารางออกอากาศรายการวิทยุก ระจายเสียงทเี่ปิดส อนในแต่ละภาคการศึกษา จะจัดพ มิ พ์เป็นแ ผ่นพับ
และจัดส่งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือนักศึกษาสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ต
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 Radio Online ออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
2. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษาคลืน่ เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งทุกกลุม่ วัย 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
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ข. วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยผลิตรายการการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาในชุดวิชา
ศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกนหรือ ชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา แพร่ภาพออกอากาศ ชุดวิชาละ 4 รายการ ความยาว
ประมาณรายการละ 25 - 30 นาที โดยอาจเสนอเป็นช ดุ รายการ

ดว้ ยการรวมกลุม่ ช ดุ ว ชิ า หรือเสนอเป็นร ายชดุ ว ชิ า
ด้วยการนำ�เสนอในรปู แ บบตา่ งๆ ทีน่ า่ ส นใจ อาทิ สถานการณ์จ �ำ ลอง ละคร การอภิปราย การสมั ภาษณ์ สนทนา
นักศึกษาควรเตรียมตัวล่วงหน้าเช่นเดียวกับการฟังรายการวิทยุกระจายเสียง
ตารางการออกอากาศรายการวทิ ยุโทรทัศน์ท เี่ ปิดส อนในแต่ละภาคการศกึ ษานนั้ จะจดั พ มิ พ์เป็นแ ผ่นพ บั
ส่งไปพร้อมกับ “ข่าว มสธ.” ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือ นักศึกษาสามารถดูได้
ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.stou.ac.th g ตารางออกอากาศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพร่ภาพออกอากาศ
รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ดังนี้
ออกอากาศทาง
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
   วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 05.30 - 05.55 น.
   วันศุกร์
เวลา 17.00 - 17.25 น.
   วันอาทิตย์
เวลา 09.55 – 09.58 น.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และ True Visions ช่อง 180
วันจันทร์
เวลา 06.30 - 07.00 น., 16.30 - 17.00 น., 22.00 - 22.30 น.
วันอังคาร
เวลา 16.30 - 17.00 น., 21.00 - 21.30 น., 22.00 - 22.30 น.
วันพุธ
เวลา 21.00 - 21.30 น., 22.00 - 22.30 น.
วันพฤหัสบดี
เวลา 21.00 - 21.30 น.
วันศุกร์
เวลา 21.00 - 21.30 น., 22.00 - 22.30 น.
วันเสาร์
เวลา 21.55 - 22.30 น.
วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 09.30 น., 16.30 - 17.00 น., 21.00 - 22.00 น.
3. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00 - 06.00 น., 06.30 - 07.30 น., 18.00 - 24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 12.00 น., 13.00 - 15.30 น., 16.00 - 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. รายการวิ ท ยุ แ ละโ ทรทั ศ น์ ON DEMAND ในก รณี นั ก ศึ ก ษาไ ม่ ส ามารถรั บ ช มร ายการ
วิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ในช่วงเวลาออกอากาศได้ สามารถเลือกรับฟังและรับชมรายการ
ย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.stou.ac.th g STOU Online g Media on Demand
/m-Learning

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

33

ง. รายการเพื่อการศึกษาและรายการเพื่อบริการสังคมทาง STOU Online อีกช่องทางหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจ คือ การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และการรับฟัง
รายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th
g STOU Online g STOU Channel หรือ FM Sukhothai

ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อย่างน้อย 5 ประเภท ดังนี้
1. ศูนย์บ ริการการศกึ ษาภาค เป็นศ นู ย์บ ริการการศกึ ษาระดับภ มู ภิ าคทจี่ ดั ต งั้ ข นึ้ โดยได้ร บั ความรว่ มมอื 
จากสถาบันอ ดุ มศึกษาในสว่ นภมู ภิ าค ได้แก่ มหาวิทยาลัยต า่ งๆ ในการอนุญาตให้ม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิร าช
จ ดั ต งั้ ศ นู ย์บ ริการการศกึ ษาขนึ้ ณ สถาบันก ารศกึ ษานนั้ ๆ ทัง้ นี้ ศูนย์บ ริการการศกึ ษาภาคจะมบี ทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดบริการการสอนเสริม สรรหาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อทำ�หน้าทีส่ อนเสริมเฉพาะในภาค
ที่รับผิดชอบ จัดสนามสอบ ให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนการประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับ
ความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ (ตามนโยบายความร่วมมือเมื่อปี 2521) ในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง
ศ นู ย์บ ริการการศกึ ษาจงั หวัดข นึ้ ณ โรงเรียนมธั ยมประจำ�จงั หวัดท วั่ ป ระเทศ ทัง้ นี้ ศูนย์บ ริการการศกึ ษาจงั หวัดจ ะมี
บทบาทและหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบในการจดั ส ถานทที่ ใช้
ี่ ในการด�ำ เนินก จิ กรรมทางวชิ าการของมหาวิทยาลัย ได้แก่
การปฐมนิเทศนกั ศึกษา การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศกึ ษา กิจกรรมการศกึ ษาอนื่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและหน่วยประชาสัมพันธ์
ในระดับจังหวัดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรงอีกด้วย
3. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เป็นศูนย์บริการการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสาขาวิชาเป็นครั้งคราวตามความจำ�เป็นที่ต้องมีการศึกษา
เฉพาะอย่าง เช่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สำ�นักงาน
เกษตรประจำ�ภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือ
วิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมีบทบาทและหน้าที่
ความรบั ผ ดิ ช อบในการให้การศกึ ษา ให้ค �
ำ ปรึกษาแนะนำ�ทางวชิ าการเสริมค วามรคู้ วามเข้าใจ ประสบการณ์ ฝึกงาน
ฝึกป ฏิบตั ใิ นหอ้ งทดลอง ฝึกป ฏิบตั ภิ าคสนามเฉพาะวชิ า ทัง้ ย งั เป็นแ หล่งก ลางในการสรรหาบคุ ลากรผเู้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนเสริม
4. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” เป็นศูนย์บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
ที่ได้ร บั ค วามรว่ มมอื จ ากหน่วยงานพนั ธมิตรภายนอก ได้แก่ สำ�นักงานสง่ เสริมก ารศกึ ษานอกระบบ และการศกึ ษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง “มุม มสธ.” ขึ้นใน
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ห อ้ งสมุดป ระชาชนอ�ำ เภอเมืองทกุ จ งั หวัด และส�ำ นักว ฒ
ั นธรรม กีฬา และการทอ่ งเทีย่ ว กรุงเทพมหานครให้จ ดั ต งั้
“มุม มสธ.” ในหอ้ งสมุดป ระชาชนของกรุงเทพมหานครบางแห่ง รวมทงั้ ร ว่ มกบั ก รมราชทัณฑ์จ ดั ต งั้ “มุม มสธ.”
ในหอ้ งสมุดเรือนจ�ำ /ทัณฑสถานบางแห่ง โดยศนู ย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ “มุม มสธ.” เป็นแ หล่งจ ดั เก็บแ ละ
ให้บ ริการสอื่ ก ารศกึ ษาตา่ งๆ ได้แก่ เอกสารการสอนพร้อมแบบฝกึ ป ฏิบตั ทิ มี่ หาวิทยาลัยผ ลิต หนังสืออ า่ นประกอบ
ชุดวิชา หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดีและความรู้ต่างๆ และสื่อซีดีเสียงชุดวิชา
5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีลักษณะเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็น
หน่วยงานในสงั กัดข องมหาวิทยาลัยร วม 10 แห่งท วั่ ป ระเทศ เพือ่ ให้บ ริการสอื่ ก ารศกึ ษาและบริการขา่ วสารขอ้ มูล
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจใฝ่รโู้ ดยทั่วไป 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 มัคร
เข้าศ กึ ษาจนส�ำ เร็จก ารศกึ ษา มีว ตั ถุประสงค์ท จี่ ะชว่ ยให้น กั ศึกษารจู้ กั แ ละเข้าใจระบบการศกึ ษาของมหาวิทยาลัย
ให้ส ามารถศกึ ษาได้ด ว้ ยตนเอง ตลอดจนพฒ
ั นาวธิ กี ารศกึ ษาให้เหมาะสมกบั ต นเอง จนส�ำ เร็จก ารศกึ ษา โดยผา่ น
กระบวนการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนว ทั้งนี้ การบริการด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แบ่งออกได้เป็น
3 ลักษณะ ดังนี้
1. การแนะแนวการศึกษาก่อนการศึกษา โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจศึกษาต่อใน มสธ.
แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรียน และแนวทางประกอบอาชีพหลังสำ�เร็จการศึกษา ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
สื่อบุคคล และบริการแนะแนวการศึกษาต่อใน มสธ. แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ระดับ ปวส.
ณ โรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ จัดบริการแนะแนว และนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
โรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัท และสถานประกอบการต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัย
2. การแนะแนวการศึกษาระหว่างศึกษา โดยการให้คำ�ปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ทางไกล เทคนิคในการเรียนด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะการเรียนที่จำ�เป็นต่อการเรียนในระบบการศึกษา
ทางไกลโดยจัดบริการแนะแนวการศึกษา ดังนี้
(1)		การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่จำ�เป็นเกี่ยวกับ
การศกึ ษาดว้ ยตนเองในระบบการศกึ ษาทางไกล เช่น การวางแผนการศกึ ษา วิธกี ารศกึ ษาดว้ ยตนเอง การวดั แ ละ
ป ระเมินผ ลการศกึ ษา แนวการเรียนให้ป ระสบความส�ำ เร็จจ ากบณ
ั ฑิตร นุ่ พ แี่ ละการพฒ
ั นาทกั ษะการเรียนในระบบ
การศึกษาทางไกล เป็นต้น
(2)		การให้คำ�ปรึกษาและติดตามการเรียน เน้นการให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายกรณี  การ
ติดตามผลการเรียน และให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
(3) 	การพฒ
ั นานกั ศึกษาและบณ
ั ฑิต โดยการจดั โครงการแนะแนวตา่ งๆ ได้แก่ โครงการแนะแนว
นัดหมายสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปที ี่ 2 ขึ้นไป 
โครงการบัณฑิตอาสาเพื่อการพัฒนาบัณฑิต และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียน
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(4) 	การบริการด้านทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ทุน กยศ.) ทุนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ทุน มสธ.) และทุนของหน่วยงานอื่นๆ
(5)		การให้บริการนักศึกษาพิการ ดูแลและให้ความช่วยเหลือทางการเรียน และผลิตสื่อสำ�หรับ
นักศึกษาพิการ เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการ
(6)		สารสนเทศและสอื่ เพือ่ ก ารแนะแนวตา่ งๆ โดยให้บ ริการสารสนเทศในดา้ นการเรียนดา้ นอาชีพ
ด้านส่วนตัวและสังคมผ่านสื่อ ทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการทาง Webcasting รายการวิทยุโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และ http://www.stou.ac.th
3. การแนะแนวอาชีพ โดยการให้คำ�ปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ
การจดั บ ริการแนะแนวการศกึ ษาและอาชีพท งั้ 3 ลักษณะนี้ จัดท งั้ ในลกั ษณะการให้บ ริการแนะแนว
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การพัฒนานักศึกษา และการแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อ ได้แก่
การให้บ ริการแนะแนวเป็นร ายบคุ คลและรายกลุม่ โดยการให้ค �
ำ ปรึกษาและแนะแนวแก่น กั ศึกษา
ทางจดหมาย โทรศัพท์ ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา “คุยก บั น กั แ นะแนว” และให้ค �
ำ ปรึกษาโดยตรง
แก่นักศึกษาที่มาพบด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
การพัฒนานักศึกษา โดยการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยการใช้สื่อและกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ เช่น โครงการแนะแนวนัดหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษา เอกสาร
แนะแนวการศึกษา คอลัมน์ “แนะแนวการศึกษา” ในข่าว มสธ. รายการวิทยุกระจายเสียง ระบบ Webcasting
และรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการแนะแนว และทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.stou.ac.th
การแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อ โดยการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
1) รายการวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 15.20 - 16.00 น. ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพื่อการศึกษา คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มทุกวัย
2) รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อแนะแนว ออกอากาศ ดังนี้
1) ทางสถานีว ิทยุโทรทัศน์แ ห่งป ระเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธส ัปดาห์ท สี่ องของเดือน
เวลา 05.30 - 05.55 น.
2) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 00.00 - 06.00 น., 12.00 - 12.25 น.
3) ข่าว มสธ. คอลัมน์ “แนะแนว”
4) สิง่ พ มิ พ์ต า่ งๆ ได้แก่ เอกสารแนะแนวเฉพาะเรือ่ ง เอกสารปฐมนิเทศนกั ศึกษาใหม่ ค่มู อื การเรียน
ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล (ระดับปริญญาตรี)
5) สื่อวีซีดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชา
6) สื่อคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.stou.ac.th g “บริการการศึกษา - แนะแนว
การศึกษา” กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
7) ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ e-mail address: co.csoffice@stou.ac.th
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การบริการห้องสมุด

สำ�นักบรรณสารสนเทศ เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสื่อการศึกษา
ทุกประเภทและจัดบริการห้องสมุด เพื่อรองรับภารกิจการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการนำ�
ระบบห้องสมุดอัตโนมัตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำ�เนินภารกิจของห้องสมุด รวมทัง้ ร่วมมือกับห้องสมุด
และหน่วยงานภายนอกอื่นจัดบริการห้องสมุดร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำ�คัญให้นักศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาสามารถรู้จักและเข้าถึงสื่อการศึกษา รวมทั้งบริการห้องสมุด ได้ที่
http://library.stou.ac.th

ระบบบริการห้องสมุด

ห้องสมุดจัดบริการห้องสมุดเป็น 2 ระดับ คือ
1.		ระดับมหาวิทยาลัย มีสำ�นักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดกลาง ตั้งอยู่ ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัย
จังหวัดนนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี
อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.stou.ac.th/offices/rdec/headquater/home/   ทั้งนี้สำ�นักบรรณสารสนเทศจัดหาสื่อการ
ศึกษาทุกประเภททัง้ ในรูปของสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โสตทัศน์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอน และจัดบริการห้องสมุดประเภทต่างๆ เช่น บริการยืม คืน บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า บริการ
สอนการใช้หอ้ งสมุดและการค้นคว้าทางวิชาการ บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุด และบริการนำ�ส่งเอกสาร ฯลฯ
2.		ระดับท้องถิน่ มหาวิทยาลัยจัดตัง้ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบด้วยศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจำ�จังหวัดทุกจังหวัด
และห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร (ห้องสมุดประชาชนบางเขน ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ และ
ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม) หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ ห้องสมุดประชาชนเทศบาล
นครภูเก็ต และห้องสมุดเรือนจำ�/ทัณฑสถาน นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา โดยได้รับความ
ร่วมมือจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล ปัจจุบันเครือข่าย
ห้องสมุดระดับท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมี 94 แห่งทั่วประเทศ

การให้บริการการศึกษาส�ำ หรับนักศึกษาพิการ

มหาวิทยาลัยต ระหนักถ งึ โอกาสทางการศกึ ษาทผี่ พู้ กิ ารควรจะได้ร บั ศูนย์บ ริการนกั ศึกษาพกิ ารจงึ เป็น
โครงการยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการที่มีความต้องการจำ�เป็นทางการศึกษา
สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยพยายาม
ขจัดอ ปุ สรรคซงึ่ จ �ำ กัดโอกาสของนกั ศึกษาพกิ าร และจัดหาบริการการศกึ ษาสนับสนุนเพือ่ ช ว่ ยให้น กั ศึกษาพกิ าร
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ โดยจัดบริการตามความต้องการจำ�เป็นของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
และมีวัตถุประสงค์ในการด�ำ เนินการดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ เป็นศ นู ย์กลางในการให้บ ริการชว่ ยเหลือน กั ศึกษาพกิ าร ตามความตอ้ งการจ�ำ เป็นข องแต่ละบคุ คล
ให้ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลได้ประสบผลสำ�เร็จ ตามความสามารถและความต้องการของแต่ละบุคคล
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3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ในด้านข้อมูลและสิ่งอ�ำ นวยความสะดวกสำ�หรับนักศึกษาพิการ
4. เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำ�งานด้านผู้พิการ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. เพือ่ ท �ำ การศกึ ษาวจิ ยั องค์ค วามรเู้ กีย่ วกบั ค นพกิ าร เพือ่ น �
ำ ผลมาใช้ในการให้บ ริการชว่ ยเหลือก ารเรียน
ในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษาพิการและผู้ดูแลคนพิการ
6. เพื่อส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ผู้พิการ

บริการที่จัดให้กับนักศึกษาพิการ

บริการต่างๆ ทีศ่ ูนย์บริการนักศึกษาพิการจะสามารถจัดให้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการ งบประมาณ ความพร้อมของหน่วยงาน โดยศูนย์บริการนักศึกษาพิการจะมีหน้าที่หลักใน
การเป็นผู้เชื่อมประสานงานเครือข่าย หรือแสวงหาความช่วยเหลือตามความต้องการจำ�เป็นของนักศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ และสามารถจัดบริการเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้ได้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. บริการให้คำ�ปรึกษาทางการเรียน
2. การจดั น เิ ทศนกั ศึกษาพกิ าร ผูป้ กครอง ผูช้ ว่ ยเหลือ และการจดั ก ลุม่ ก ารชว่ ยเหลือต ามความตอ้ งการ
จำ�เป็น เช่น การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักศึกษาออทิสติก เป็นต้น
3. บริการให้ยืมเอกสารเสียงเดซีสำ�หรับผู้พิการทางการมองเห็น
4. การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ
5. บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับคนตาบอด สายตาเลือนราง
6. บริการข้อสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครในพื้นที่ภูมิลำ�เนาของนักศึกษาพิการ
7. บริการขอ้ ส นเทศเกีย่ วกบั ห น่วยงานที่ให้ค วามชว่ ยเหลือผ พู้ กิ ารในพนื้ ทีภ่ มู ลิ �ำ เนาของนกั ศึกษาพกิ าร
8. เงินอ ดุ หนุนก ารศกึ ษาส�ำ หรับน กั ศึกษาพกิ าร (ตามโครงการเงินอ ดุ หนุนก ารศกึ ษาส�ำ หรับน สิ ติ น กั ศึกษา
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
9. บริการเกี่ยวกับการจัดสอบ ได้แก่ การขยายข้อสอบ ข้อสอบเสียง การจัดห้องสอบเฉพาะกลุ่ม
การจัดห้องสอบในอาคารชั้นล่าง เป็นต้น

เงินอุดหนุนทางการศึกษาส�ำ หรับนักศึกษาพิการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการอดุ มศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ ได้จ ดั ท �
ำ โครงการเงินอ ดุ หนุนท างการศกึ ษา
สำ�หรับน สิ ติ น กั ศึกษาพกิ ารในระดับอ นุปริญญาและระดับป ริญญาตรี ให้ผ พู้ กิ ารทเี่ ข้าศ กึ ษาระดับอ ดุ มศึกษาได้ร บั 
การสนับสนุนทางการเงิน โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุง และ
ค่าธ รรมเนียม ตามรายการทปี่ รากฏในระเบียบ ข้อบ งั คับห รือป ระกาศของสถานบนั อ ดุ มศึกษา ทัง้ นี้ไม่เกินอ ตั รา
และรายการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการกำ�หนดไว้
นักศึกษาพกิ ารทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทสี่ �ำ นักงานคณะกรรมการการอดุ มศึกษาก�ำ หนด และมบี ตั รประจำ�ตวั
คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับ แบบแสดงความจำ�นงขอรับเงินอุดหนุน
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ทางการศึกษาสำ�หรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ที่ศูนย์บริการนักศึกษา
พิการ สำ�นักบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3 โทรสาร 0 2503 3868 e-mail address: ds.esoffice
@stou.ac.th หรือทางจดหมายที่

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
สำ�นักบริการการศึกษา

ติด
แสตมป์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

นักศึกษาสามารถอา่ นรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกบั ก ารให้บ ริการส�ำ หรับน กั ศึกษาพกิ ารทางอินเทอร์เน็ต
ที่ http://www.stou.ac.th g เข้าสู่หน้าหลัก g สำ�นักบริการการศึกษา g ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

4. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ โดยให้มี
การประเมินผ ลการศกึ ษาทกุ ช ดุ วชิ าทนี่ กั ศึกษาได้ล งทะเบียนเรียนไว้แ ต่ละภาคการศกึ ษา และใช้วธิ กี ารประเมินผ ล
การศึกษา ดังนี้
1. การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
2. การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดในช่วงก่อนสำ�เร็จการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา สาขาวิชาจะเป็นผู้กำ�หนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชา
เชิงทฤษฎีหรือเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำ�
ภาคการศกึ ษาตามลกั ษณะของแต่ละชดุ ว ชิ าทสี่ าขาวชิ านนั้ ร บั ผ ดิ ช อบ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยก �ำ หนดให้ม กี ารวดั แ ละประเมินผ ลความรขู้ องนกั ศึกษาในปลายภาคการศกึ ษา โดย
มีระบบการจัดสอบ การจัดสถานที่สอบ วันและเวลาสอบ และการแจ้งผลสอบ ดังนี้
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ก. ระบบการจัดสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค คือ ภาคต้นและภาคปลาย
ในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดสอบ 2 ครั้ง คือ สอบไล่และสอบซ่อม ซึ่งจัดให้สำ�หรับนักศึกษาที่สอบไล่ใน
ภาคการศึกษานั้นไม่ผ่าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดภาคการศึกษาพิเศษให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
อีกจำ�นวน 1 ชุดวิชา โดยจะจัดสอบภาคการศึกษาพิเศษให้พร้อมกับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษา
ที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษจะไม่มีการสอบซ่อม ทั้งนี้สำ�นักทะเบียนและ
วดั ผลจะจดั ส ง่ ร ายละเอียดวธิ ปี ฏิบตั ติ นในการเข้าส อบ และก�ำ หนดการสอบให้น กั ศึกษาทราบลว่ งหน้าเป็นร ายบคุ คล
ก่อนวนั ส อบประมาณ 10 - 20 วัน หรือต รวจสอบทางอนิ เทอร์เน็ตท ี่ http://www.stou.ac.th หรือต รวจสอบทาง
โทรศัพท์ (อัตโนมัติ) ที่ โทร. 0 2504 7799 หรือศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 - 6
หรือศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700 หรือ 0 2504 7788, 0 2504 7195, 0 2503 3545 และส่งข้อความ
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS)
ข. สนามสอบ เพือ่ เป็นการประหยัดแ ละอ�ำ นวยความสะดวกแก่น กั ศึกษา มหาวิทยาลัยจ งึ เปิดส นามสอบ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งสนามสอบเป็นอย่างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ�จังหวัดที่เป็น
ศูนย์บริการการศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ ในจังหวัดใดก็จะเข้าสอบตาม
สนามสอบในจังหวัดของตนหรือสนามสอบระดับอำ�เภอในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าการเดินทางไปสอบใน
จังหวัดไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันมี 24 อำ�เภอ คือ 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 กรณีทนี่ ักศึกษาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่
ชั่วคราวไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้  ให้ยื่นคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบ
(มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ 45 วัน มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายสนามสอบ (สำ�หรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นนักโทษ
ชั้นดีที่ทางเรือนจำ�อนุญาตให้สมัครเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับทางกรมราชทัณฑ์และ
เรือนจ�
ำ ที่จัดสอบให้ภายในเรือนจำ�)
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ยยั ง มี บริ การจั ด ส อบใ นต่ า งป ระเทศ สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ะดวกจ ะ
เข้าสอบในสนามสอบประเทศไทย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ มาแล้ว และ
จ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบ 6,500 บาท มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ประจำ�ประเทศนั้นๆ ที่พร้อมจะดำ�เนินการจัดสอบให้ ส่วนนักศึกษาที่พำ�นักอยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย เมืองฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย
ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการที่จะด�ำ เนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้แล้ว
ค. วันและเวลาสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าสอบได้โดยไม่กระทบต่อ
งานประจำ�ที่ปฏิบัติอยู่ มหาวิทยาลัยดำ�เนินการจัดสอบในแต่ละภาคการศึกษาเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ดำ�เนินก ารสอบเสร็จส นิ้ ภ ายใน 2 วัน โดยจดั ส อบวนั ล ะ 2 คาบ ในการสอบไล่แ ละสอบซอ่ มของภาคการศกึ ษาปกติ
ยกเว้นในภาคการศึกษาพิเศษและการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 จะจัดสอบวันละ 3 คาบ ซึ่งจะแจ้งกำ�หนด
การสอบให้นักศึกษาทุกคนทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
ง. การย้ายสนามสอบ นักศึกษาที่ ไม่สามารถเข้าสอบ ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้
ให้ยื่นคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) ตามแบบฟอร์มในหน้า 42 มายังมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ 45 วัน
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การย้ายสนามสอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ย้ายสนามสอบถาวร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้กับนักศึกษาในสนามสอบที่ขอย้ายใน
ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกว่านักศึกษาจะยื่นคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบครั้งต่อไป
2) ย้ายสนามสอบชวั่ คราว เป็นการจดั ส อบให้ในสนามสอบทนี่ กั ศึกษาขอยา้ ยเฉพาะภาคการศกึ ษา
ที่ได้ยื่นค�ำ ร้องไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ส ะดวก ส่งมาที่ ฝ่ายจัดสอบ สำ�นักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จ. การแจ้งผลการสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำ�เนินการประมวลผลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบ
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผ ลการสอบให้ก บั น กั ศึกษาทางไปรษณียเ์ ป็นร ายบคุ คล โดยกำ�หนดวันประกาศผลการสอบ
ดังนี้
วันประกาศผลการสอบ
ภาคต้น
             

สอบไล่
สอบซ่อม

ภาคปลาย
             

สอบไล่
สอบซ่อม

ชุดปรนัย

ชุดอัตนัย

4 มี.ค. 2558

13 มี.ค. 2558

12 มิ.ย. 2558

22 มิ.ย. 2558

4 ก.ย. 2558

11 ก.ย. 2558

18 ธ.ค. 2558

28 ธ.ค. 2558

นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำ�หนดวันประกาศผลสอบในแต่ละปีการศึกษาได้จากคูม่ อื ลงทะเบียนเรียน
ที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์  หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th

การประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยให้ล�ำ ดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา ดังนี้
ลำ�ดับขั้น
H (ได้คะแนนร้อยละ 76 ขึ้นไป)
S (ได้คะแนนร้อยละ 60 - 75)
U (ได้คะแนนต่ำ�กว่าร้อยละ 60)
I

ความหมาย
เกียรตินิยม (HONOUR)
ผ่าน (SATISFACTORY)
ไม่ผ่าน (UNSATISFACTORY)
ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำ�หนดให้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำ�ดับขั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ
จะไม่มีลำ�ดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำ�ดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย*
(ลำ�ดับขั้นที่มีเครื่องหมาย* กำ�กับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้
เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ
(2) การดำ�เนินกิจกรรมที่กำ�หนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ ได้ลงทะเบียน
เรียน
จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิทจี่ ะได้รับเกียรตินิยม
 เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มผี ลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
สัญลักษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำ�หนดให้ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
สอบซ่อมภาคปฏิบัติชุดวิชาการผลิตฯ หรือชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพฯ ของสาขาวิชาต่างๆ และต้องรอ
เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะหรือรอเข้าอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป

การนับชุดวิชาสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้
ลำ�ดับขั้น H และ S เท่านั้น โดยแต่ละลำ�ดับขั้นจะมคี ่าดังนี้
H ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 4.00
S ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 2.30

ทุนการศึกษา
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ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชค�ำ นึงถ งึ โอกาสในการศกึ ษาของผใู้ ฝ่ร ู้ ใส่ใจในการศกึ ษา ซึง่ ม ขี อ้ จ �ำ กัด
ทางทุนทรัพย์อ ันอ าจทำ�ให้เสียโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจ ึงพ ร้อมให้การสนับสนุนแ ละส่งเสริมท างการ
ศึกษาเป็นการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติได้ในทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยกำ�หนดทุนการศึกษาที่
นักศึกษาสามารถขอรับทุนการศึกษาได้ดังนี้

(1) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาทมี่ ีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็น
ผ ทู้ ลี่ งทะเบียนเรียนกบั ม หาวิทยาลัยแ ละผา่ นการสอบมาแล้วอ ย่างนอ้ ย 1 ภาคการศกึ ษา โดยสามารถ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการขอรับทุนได้จากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องเกณฑ์
และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 หน้า 217 - 218

(2) กองทุนกยู้ ืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

เป็นกองทนุ ท บี่ ริหารจดั การโดย กองทุนเงินให้ก ยู้ มื เพือ่ ก ารศกึ ษา (กยศ.) ทัง้ นีห้ ากนกั ศึกษามคี วาม
สนใจและตอ้ งการขอใช้ส ทิ ธิก ยู้ มื จ ากกองทุนด งั ก ล่าว สามารถเข้าไปดรู ายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th
หรือที่ http://www.studentloan.or.th เว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์
0 2504 7631 - 7 หรือท   ี่ http://www.stou.ac.th g บริการการศกึ ษา แนะแนวการศกึ ษา g “ทุนก ารศกึ ษา”

มหาวิทยาลัยเปิดรับแบบคำ�ขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่
15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายนของทุกปีโดยจัดส่งไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ตำ�บลบางพดู อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดน นทบุรี 11120 หากเกินร ะยะเวลา
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถดำ�เนินการใดๆ ได้ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาส่งแบบคำ�ขอทุนการศึกษา
ภายในเวลาที่กำ�หนด หากมขี ้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หรือที่
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631 - 7
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การดำ�เนินการระหว่างการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การลงทะเบียน
การโอนชุดวิชา
การเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์
การขอยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าและการเปลีย่ นวชิ าเอก
การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
การขอเปลี่ยนที่อยู่ทใี่ ช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
การขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
การขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
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การด�ำ เนินการระหว่างการศึกษา
1. การลงทะเบียน
ในการศกึ ษา มหาวิทยาลัยจ ะจดั ส ง่ โครงสร้างตลอดหลักสูตรการศกึ ษาทนี่ กั ศึกษาจะตอ้ งศกึ ษาให้ค รบ
หลักสูตรจึงจะสำ�เร็จการศึกษา ไปพร้อมการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
วางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาของตนได้โดยสะดวก นักศึกษา
สามารถบันทึกรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่จะต้องศึกษา ข้อมูลชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ผลการสอบให้
ครบถว้ นทกุ ภ าคการศกึ ษาไว้ในระเบียนชดุ วชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนส�ำ หรับน กั ศึกษา/ผูเ้ รียน (มสธ. 17) และแบบฟอร์ม
สำ�หรับนักศึกษาวางแผนการลงทะเบียน ในการบันทึกข้อมูลไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าข องการศึกษา ตลอดจนช่วยให้ส ามารถวางแผนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป
ได้อย่างถูกต้อง
การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่นักศึกษาต้องดำ�เนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา
ตลอดหลักสูตรจนกระทัง่ ส �ำ เร็จก ารศกึ ษา โดยจะตอ้ งศกึ ษาและท�ำ ความเข้าใจวธิ แี ละขนั้ ต อนของการลงทะเบียน
อย่างรอบคอบและปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้น
มหาวิทยาลัยจึงสามารถรับลงทะเบียนให้นักศึกษาได้และจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองในการได้รับเอกสาร
การสอน ข่าวสาร ข้อมูล และการได้รับบริการด้านอื่นๆ อีกด้วย
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใ ช้ คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษาแ ละเ อกสารห ลั ก สู ต รป ระกอบก ารล งท ะเบี ย นเ รี ย น
ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรจนกระทั่งสำ�เร็จการศึกษา ส่วนกำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษานั้นขอให้ดูจากปฏิทินการศึกษาประจำ�ปี
มหาวิทยาลัยจ ะสง่ เอกสารคมู่ อื ก ารลงทะเบียนรยี นประจำ�ปกี ารศกึ ษาและค�
ำ ชแี้ จงการลงทะเบียนเรียน
ให้แก่นักศึกษามี 3 รายการ ดังนี้
1. คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำ�ปีการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  
2. คำ�ชี้ แ จงการลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึ ก ษาที่ 2 กรณี ที่ เพิ่ มเติ ม ห รื อเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล
การลงทะเบียนเรียน  
3. คำ�ชี้แจงการลงทะเบียนภาคพิเศษ
เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว และมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษา
ดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาท�ำ ความเข้าใจและตรวจสอบชดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งการจะลงทะเบียนเรียนว่าอ ยู่ในโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยแจ้งหรือไม่
2. ตรวจสอบชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนว่า เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นหรือไม่
3. ตรวจสอบชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนกบั ต ารางสอบประจำ�ภาคการศกึ ษาทลี่ งทะเบียน เพือ่ ให้แ น่ใจวา่ 
เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ และแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีคาบเวลาสอบไม่ตรงกัน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน
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4. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือลงทะเบียนเรียนผ่าน
Pay at Post โดยมหาวิทยาลัยจะยึดถือการกรอกรหัส (ตัวเลข) เป็นเกณฑ์ในการรับลงทะเบียน
5. เลือกวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน (ศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนและ
ช�ำ ระเงินในหน้า 65 - 70)
กิจกรรมการลงทะเบียนที่สำ�คัญ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรม
1. การลงทะเบียนเรียน
2. การเพิ่มชุดวิชา
3. การถอนชุดวิชา

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคพิเศษ

17 มิ.ย - 1 ส.ค. 2557

29 พ.ย. 2557 1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2558
13 ม.ค. 2558
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557
29 ธ.ค. 2557 30 มี.ค. 2558
ภายใน 16 ต.ค. 2557 ภายใน 15 เม.ย. 2558

4. การลาพักการศึกษา
ภายใน 15 ส.ค. 2557 ภายใน 13 ก.พ. 2558
5. การลงทะเบียนสอบซ่อม 1 มี.ค. - 18 มี.ค. 2558 1 ก.ย. - 17 ก.ย. 2558

การลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยจ ะจดั ส ง่ ค มู่ อื ก ารลงทะเบียนเรียนให้แ ก่น กั ศึกษาทยี่ งั ค งมสี ถานภาพเป็นน กั ศึกษา ซึง่ ได้แก่
นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาทผี่ ่านมาแล้วเท่านั้น นักศึกษาที่ไม่ได้รับคู่มือ
การลงทะเบียนเรียน โปรดติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 - 6
1. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
1) นักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับส่งใบสมัคร
และเอกสารอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2) นักศึกษาเก่าต อ้ งลงทะเบียนเรียนแต่ละกจิ กรรมภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดตามปฏิทนิ 
การศึกษาประจำ�ปี มิฉ ะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
3) นักศึกษาเก่าที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ต้องลาพักการ
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(ดูรายละเอียดเรื่องการลาพักการศึกษา)
4) สำ�หรับก ารลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาพเิ ศษให้เป็นไปตามระเบียบวา่ ด ว้ ยการศกึ ษาภาคการ
ศึกษาพิเศษ
5) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยก�ำ หนด
ให้ต อ้ งซอื้ ว สั ดุก ารศกึ ษาทกุ ช ดุ ว ชิ า แม้วา่ ช ดุ ว ชิ าดงั ก ล่าวจะเคยลงทะเบียนเรียนมากอ่ นในสถานภาพนกั ศึกษาอนื่
ก็ตาม ดังนั้นในการช�ำ ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องชำ�ระเงินทั้งค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษา
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สำ�หรับน กั ศึกษาทสี่ อบไม่ผ า่ นในชดุ ว ชิ าใด เมือ่ ล งทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ านนั้ ซ �้ำ อีก  ให้ช �ำ ระเงินเฉพาะ
ค่าชุดวิชาโดยไม่ต้องช�ำ ระเงินค่าวัสดุการศึกษา ยกเว้นชุดวิชาดังกล่าวมีการปรับปรุงเอกสารการสอน
6) การปรับปรุงเอกสารการสอน ชุดว ชิ าทมี่ หาวิทยาลัยได้ป ระกาศให้ม กี ารปรับปรุงเอกสารการสอน
โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาใดก็ตาม นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้
เอกสารการสอนฉบับป รับปรุงต อ้ งสงั่ ซ อื้ ว สั ดุก ารศกึ ษาใหม่ เนือ่ งจากในการสอบของชดุ ว ชิ าดงั ก ล่าว จำ�เป็นต อ้ ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
7) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาได้สูงสุดไม่เกิน 3 ชุดว ิชา (18 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต) ในภาคการศกึ ษาพเิ ศษ และจะตอ้ งลาพกั ก ารศกึ ษา ในทุกภาคการศึกษาปกติที่ไม่ลงทะเบียนเรียน
เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษามีสิทธิไม่ลงทะเบียนเรียนได้
โดยไม่ต้องลาพักการศึกษา
8) การเลือกชดุ ว ชิ าลงทะเบียนเรียน ให้น กั ศึกษาวางแผนการศกึ ษาโดยศกึ ษาจากโครงสร้างหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ ดูแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชา และตรวจสอบตารางสอบประจำ�ภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อมิให้วัน คาบเวลาที่สอบของชุดวิชาทเี่ ลือก
ลงทะเบียนตรงกัน เนื่องจากในแต่ละคาบสอบมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้เข้าสอบได้เพียง 1 ชุดวิชาเท่านั้น
9) การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ได้  ยกเว้นชุดวิชาที่มี
ลักษณะตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีดังนี้
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ�
้ำ ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
ค. ชุดวิชาที่มีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา
10) การลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์
วิชาชีพได้ต อ่ เมือ่ เป็นภ าคการศกึ ษาสดุ ท้ายของหลักสูตรกอ่ นจบการศกึ ษาเท่านัน้ หรือเหลือช ดุ ว ชิ าทจี่ ะตอ้ งศกึ ษา
ไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะทำ�ให้เกิดความล่าช้าและอาจ
พลาดโอกาสในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นได้ โดยมเี กณฑ์ดังนี้
ก. จะตอ้ งลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาสดุ ท้ายกอ่ นทจี่ ะส�ำ เร็จก ารศกึ ษา และเหลือช ดุ ว ชิ าทจี่ ะ
ลงทะเบียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย
ข. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือแ จ้งให้น กั ศึกษาเข้าร บั ก ารอบรมตามวนั เวลา และสถานทที่ กี่ �ำ หนดตอ่ ไป ทัง้ นี้ นักศึกษา
จะตอ้ งช�ำ ระคา่ ทีพ่ กั แ ละคา่ อ าหารในระหว่างการอบรม ซึง่ จ ะแจ้งร ายละเอียดให้ท ราบพร้อมกบั 
การแจ้งให้เข้ารับการอบรม
11) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วจะขอเปลี่ยน
หรือแก้ไขเป็นชุดวิชาอื่นไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยนชุดวิชาให้ถอนชุดวิชานั้นๆ และเพิ่มชุดวิชาที่ต้องการใหม่ 
ทั้งนี้ ต้องดำ�เนินการภายในระยะเวลาของการเพิ่มและการถอนชุดวิชาที่กำ�หนด
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2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนดังนี้
ขั้นที่ 1
ตรวจสอบกำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา
ขั้นที่ 2
เลือกชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่ 3
คำ�นวณจ�ำ นวนเงินที่ต้องชำ�ระในการลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่ 4
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนลงใน
แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่ 5
เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ทางโทรศัพท์ (TELEBANK) ชำ�ระด้วยวิธกี ารตัดเงินจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย
2. ลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
3. ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post
4. ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ชำ�ระเงินด้วยวิธกี ารตัดเงิน
จากบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
5. ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
(One Stop Service Center) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ในจังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย
อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี จันทบุรี นครนายก
นครศรีธรรมราช และยะลา (ดูรายละเอียดหน้า 69)
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คำ�อธิบายของขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบกำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนได้ทัน
ตามกำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ขั้นที่ 2 เลือกชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน โดยดูจากโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ โดย
ชุดวิชาที่เลือกต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น การตรวจสอบว่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
มีการเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นหรือไม่ ให้ตรวจสอบจากตารางสอบประจำ�ภาคการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้
วัน - คาบเวลาสอบซ�
้ำ ซ้อนกัน
ขั้นที่ 3 คำ�นวณจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระในการลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องคำ�นวณจำ�นวนเงินที่ต้อง
ชำ�ระในการลงทะเบียนเรียนให้ถ กู ต อ้ งตามทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดไว้ ได้แก่ ค่าบ �ำ รุงก ารศกึ ษา ภาคการศกึ ษาละ
500 บาท ค่าช ดุ วชิ า ชุดวชิ าละ 300 บาท ค่าวสั ดุก ารศกึ ษา ชุดวชิ าปกติท วั่ ไป ชุดวชิ าละ 700 บาท ยกเว้นบ างชดุ วชิ า
ที่มีวัสดุประจำ�ชุดวิชา หรือค่าวัสดุกิจกรรมชุดวิชาเชิงปฏิบัติ (รายละเอียด หน้า 69 - 70)
ขั้นที่ 4 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียน เกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน
ลงในแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียน หน้า 75 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาซึ่งมี
ประโยชน์กับนักศึกษาดังนี้
1) เพือ่ ให้น กั ศึกษาเตรียมความพร้อมของขอ้ มูลให้ค รบถว้ นกอ่ นด�ำ เนินก ารลงทะเบียนเรียน
2) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างลงทะเบียนเรียน โดยการนำ�ข้อมูลใน
แบบฟอร์มดังกล่าวกรอกลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่าน Pay at Post หรือการกดโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียน
เรียนด้วยระบบ TELEBANK (ระบบกรุงไทยเทเลแบงก์) และการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต
3) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบชุดวิชา/จำ�นวนเงินที่ลงทะเบียนเรียนกับใบเสร็จ-
รับเงินที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้
4) เพื่อให้นักศึกษาได้กรอกรายละเอียดของการชำ�ระเงินไว้สำ�หรับเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบกรณีมีปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน
5) แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียนนี้ ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว เพื่อ
วางแผนการลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 5 เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนพร้อมกับการ
ชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด (ดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน
ในหน้า 65 - 70) ได้แก่
1) การลงทะเบียนเรียนโดยระบบ TELEBANK (ระบบกรุงไทยเทเลแบงก์)
2) การลงทะเบียนเรียนโดยชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
3) การลงทะเบียนเรียนโดยชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์
ทั่วประเทศ
4) การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
5) ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service
Center) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ในจังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย
อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี จันทบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา (ดูรายละเอียด
หน้า 69)
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การเพิ่มชุดวิชา

การเพิ่มชุดวิชา เป็นการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วใน
ภาคการศึกษาเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการชำ�ระเงินเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน เพียงแต่นักศึกษา
ไม่ต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา 500 บาท เนื่องจากนักศึกษาได้ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาไปพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียนประจำ�ภาคการศึกษาแล้ว ดังนั้น ขอให้ศึกษาขั้นตอนของการเพิ่มชุดวิชา เช่น การเลือก
ชุดว ชิ า การค�ำ นวณจ�ำ นวนเงินท ตี่ อ้ งช�ำ ระ และการเลือกวธิ กี ารช�ำ ระเงิน เป็นต้น ซึง่ ก ารเพิม่ ช ดุ ว ชิ ามแี นวปฏิบตั ิ
และขั้นตอนดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการเพิ่มชุดวิชา

1) นักศึกษาสามารถเพิม่ ช ดุ ว ชิ าได้เฉพาะภาคการศกึ ษาปกติ คือ ภาคการศกึ ษาที่ 1 และภาคการศกึ ษา
ที่ 2 ของปีการศึกษา และลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เท่านั้น
2) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนประจำ�ภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 ชุดวิชา จึงสามารถลงทะเบียน
เพิ่มชุดวิชาได้และเมื่อรวมกับการลงทะเบียนเรียนแล้วต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชา
3) มหาวิทยาลัยไม่รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาที่ซ้ำ�กับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และหากการ
เพิ่มชุดวิชาซ้ำ�กับชุดวิชาทลี่ งทะเบียนเรียนจะแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขและเปลี่ยนชุดวิชาต่อไป
4) นักศึกษาจะเพิ่มชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเพิ่มชุดวิชาก่อนกำ�หนดระยะเวลาของการเพิ่มชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา เนื่องจากจะทำ�ให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
5) นักศึกษาต้องชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อมูลการเพิ่ม
ชุดวิชาของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว
6) การช�ำ ระคา่ วสั ดุก ารศกึ ษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนครัง้ แ รก นักศึกษาตอ้ งช�ำ ระคา่ วสั ดุก ารศึกษา
เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน
7) การเพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาเลือกเสรีและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การลงทะเบียนเรียน
8) ไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เว้นแต่เป็นการขอเพิ่ม
ชุดวิชาเพื่อเข้าสอบในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว
9) นักศึกษาต้องดำ�เนินการเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเปิด
ภาคการศึกษา ซึ่งจะกำ�หนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา

2. ขั้นตอนของการเพิ่มชุดวิชา

1) ตรวจสอบชุดวิชาและตารางสอบประจำ�ภาคการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้ลงทะเบียนเรียนเกิน
3 ชุดวิชา หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในชุดวิชาที่มกี ารสอบในวันและเวลาเดียวกันกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
หรือลงทะเบียนเพิ่มในชุดวิชาซ�
้ำ กับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว
2) กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่าน
Pay at Post โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเป็น 2 หมายถึง การเพิ่มชุดวิชา
3) นักศึกษาสามารถเลือกวิธกี ารชำ�ระเงินในการเพิม่ ชุดวิชาเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน กล่าวคือ
ชำ�ระเป็นเงินสด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service Center) มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
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ธรรมาธิราช หรือศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.ทัง้ 10 แห่ง ในจังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์
เพชรบุรี จันทบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์
และชำ�ระด้วยบริการ KTB Online สำ�หรับการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาทางอินเทอร์เน็ต

การถอนชุดวิชา

นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วและมีความจำ�เป็นไม่สามารถเรียนได้ สามารถถอนชุดวิชาที่ได้
ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วได้ โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการถอนชุดวิชา ดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการถอนชุดวิชา

1) ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอถอนได้จะต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มชุดวิชาไว้
ในภาคการศึกษาเดียวกัน
2) นักศึกษาไม่มสี ทิ ธิข อคนื เงินค า่ ล งทะเบียนในชดุ ว ชิ าทขี่ อถอน แต่จ ะได้ร บั ว สั ดุก ารศกึ ษาในกรณีท มี่ ี
การสั่งซื้อ
3) ชุดวิชาที่นักศึกษาเคยขอถอนในภาคการศึกษาก่อนๆ และได้รับวัสดุการศึกษาด้วยนั้น ในการ
ลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปและอยู่ ในสถานภาพนักศึกษาเดียวกัน นักศึกษาไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาอีก
แต่ห ากเป็นก รณีก ารถอนชดุ ว ชิ าทมี่ กี ารฝกึ ป ฏิบตั นิ กั ศึกษาตอ้ งช�ำ ระคา่ ว สั ดุก จิ กรรมฝกึ ป ฏิบตั เิ สริมท กั ษะในการ
ลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปด้วย
4) การถอนชุดวิชาสามารถดำ�เนินการได้หลังจากทราบผลการลงทะเบียนแล้ว และต้องดำ�เนินการ
ภายในก�ำ หนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะกำ�หนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำ�
ภาคการศึกษา

2. ขั้นตอนของการถอนชุดวิชา

ในการถอนชุดวิชานักศึกษาจะต้องปฏิบัตติ ามขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบชุดวิชาที่จะขอถอนให้ถูกต้องตามหลักฐานที่ ได้ลงทะเบียนเรียนหรือหลักฐานการเพิ่ม
ชุดวิชาไว้แล้ว
2) เขียนจดหมายไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนว่า “ถอนชุดวิชา”
และกรอกรายละเอียดชุดวิชาที่ต้องการถอน
3) ส่งจดหมายถึงสำ�นักทะเบียนและวัดผล ภายในก�ำ หนดระยะเวลาของการถอนชุดวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา
4) มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการถอนชุดวิชาให้นักศึกษาทราบต่อไป

การลาพักการศึกษา

ในแต่ละภาคการศกึ ษาปกติ ได้แก่ ภาคการศกึ ษาตน้ และภาคการศกึ ษาปลาย หากนกั ศึกษาไม่ป ระสงค์
จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษานนั้ ๆ ต้องลาพกั ก ารศกึ ษา โดยการช�ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษา ภาคการศกึ ษาละ
500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการลาพักการศึกษาดังนี้
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1. แนวปฏิบัติในการลาพักการศึกษา

1) นักศึกษาสามารถขอลาพกั ก ารศกึ ษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศกึ ษาปกติต ดิ ต่อก นั และตอ้ งด�ำ เนินก าร
ภายในก�ำ หนดระยะเวลาตามปฏิทนิ ก ารศกึ ษา ในกรณีท มี่ คี วามจ�ำ เป็นต อ้ งลาพกั ก ารศกึ ษาตอ่ ไปอกี ให้ย นื่ ค �ำ ร้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป
2) ระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร
3) นักศึกษาที่ได้ร บั อ นุมตั ใิ ห้ล าพกั ก ารศกึ ษา จะตอ้ งช�ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษา เพือ่ ร กั ษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาทขี่ อลาพักการศึกษา
4) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะกำ�หนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
5) เมือ่ ห มดระยะเวลาตามขอ้ 4 มหาวิทยาลัยจ ะด�ำ เนินก ารตรวจสอบนกั ศึกษาที่ไม่ล งทะเบียนเรียนและ
ไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น และจัดส่งหนังสือ “เรื่อง การรักษาสถานภาพนักศึกษา” ให้นักศึกษา
ทราบ โดยนักศึกษาจะต้องช�ำ ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับหนังสือ “เรื่อง การรักษาสถานภาพนักศึกษา” จะทำ�ให้มีผลกระทบ
ต่อการลงทะเบียนเรียน การรับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไปที่จะล่าช้ากว่าปกติและ
หากดำ�เนินการลาพักการศึกษาภายหลังระยะเวลาที่กำ�หนด อาจต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
6) นักศึกษาที่ไม่ได้ล าพกั ก ารศกึ ษาเพือ่ ร กั ษาสถานภาพนกั ศึกษา จะสนิ้ ส ดุ ส ถานภาพการเป็นน กั ศึกษา
ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 19(5)
กำ�หนดไว้

2. ขั้นตอนของการลาพักการศึกษา

1) กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเรียนผ่าน Pay at Post โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนว่า “ลาพักการศึกษา” พร้อมทั้งระบุ
ปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการลาพักการศึกษาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
2) เลือกวิธี การชำ �ระเงิ น ให้นัก ศึกษาก รอกแ บบฟอร์ มก ารชำ� ระเงิ นผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ธนาคาร
หรือด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนเป็น 5 หมายถึง
การลาพักการศึกษา

วิธีการลงทะเบียนเรียนและช�ำ ระเงิน

การลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเพิ่มชุดวิชา
ค่าลาพักการศึกษา (รักษาสถานภาพนักศึกษา) และค่าลงทะเบียนสอบซ่อมนั้น นักศึกษาสามารถชำ�ระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนได้ 5 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์หรือระบบ TELEBANK (ระบบกรุงไทยเทเลแบงก์)

การลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ ผ่าน “ระบบกรุงไทยเทเลแบงก์” สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
เพียงนักศึกษากดหมายเลข 1551 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน
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เรียนในเบื้องต้นได้ในวันท�ำ การถัดไปกับมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการขอใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษาต้องเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมทำ�บัตร “มสธ. ATM - กรุงไทย” เพื่อใช้รหัส
ของบัตรนี้เป็นร หัสผ ่านเข้าร ะบบกรุงไทยเทเลแบงก์ท ำ�รายการการลงทะเบียนและชำ�ระเงินค ่าล งทะเบียนเรียน
พร้อมค่าธรรมเนียมการท�
ำ รายการ 10 บาท การชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ ธนาคารจะใช้วิธีการ
ตัดเงินจ ากบญ
ั ชีเงินฝ ากออมทรัพย์ท นี่ กั ศึกษาได้เปิดบ ญ
ั ชีเงินฝ ากดงั ก ล่าวขา้ งตน้ สำ�หรับใบเสร็จร บั เงิน กองคลัง
ของมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง
ดังนั้น นักศึกษาที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากและทำ�บัตร “มสธ. ATM - กรุงไทย” ไว้แล้ว สามารถใช้บริการ
ดังกล่าวได้ทันที โดยกดโทรศัพท์หมายเลข 1551 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ภายในระยะเวลาที่ปรากฏใน
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนทางโทรศัพท์
นักศึกษาทแี่ จ้งความประสงค์ให้ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา มสธ.
ATM - กรุงไทย มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาไปรับบัตร “มสธ. ATM - กรุงไทย” สาขาธนาคารกรุงไทยที่
นักศึกษาแจ้งไว้ในตอนสมัคร เมื่อนักศึกษาได้รับบัตรดังกล่าวแล้ว ขอให้ปฏิบัติดังนี้
1) นำ�บตั รประจำ�ตวั น กั ศึกษา มสธ. ATM - กรุงไทย ที่ได้ร บั จ ากสาขาธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
พร้อมสำ�เนาบัตรประจำ�ตวั ประชาชน สำ�เนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำ�ตวั ประชาชนฉบับจ ริงไป
ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เพื่อ
1.1 ขอเปิดบ ญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ก บั ธ นาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ในสาขาทนี่ กั ศึกษาสะดวก
เพื่อขอรหัส ATM สำ�หรับใช้ในการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ (กรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน))
1.2 กรณีที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และมีบัตร ATM อยู่แล้ว หาก
นักศึกษาต้องการใช้เป็นบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาร่วมด้วยสามารถยกเลิกบ ตั รเก่าแ ละใช้ร หัสจ าก
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา “มสธ. ATM - กรุงไทย” เป็นบัตร ATM แทนได้ โดยให้ติดต่อ
สาขาเดิมทมี่ ีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว
2) เมื่อนักศึกษาได้รบั รหัส ATM 4 หลัก สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์แล้ว ใช้รหัสดังกล่าว
พร้อมหมายเลขบัญชีเงินฝากของท่าน 10 หลัก กดหมายเลข 1551 ทั่วประเทศ เพื่อทำ�การ
ลงทะเบียนเรียนได้ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในเสียงโทรศัพท์
อย่างง่ายๆ ทั้งสะดวกและประหยัด
3) กรอกแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียน ในหน้า 75 ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ก่อนการด�ำ เนินการลงทะเบียนทางโทรศัพท์
4) ตรวจสอบจำ�นวนเงินในบัญชีออมทรัพย์ของนักศึกษาให้เพียงพอกับค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมในการทำ�รายการ 10 บาท/ครั้ง
2. วิธีดำ�เนินการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์
1) กดหมายเลข 1551 ทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าสู่ระบบ “กรุงไทยเทเลแบงก์”
ของธนาคาร
2) กด 3 เพื่อเข้าบริการการศึกษา
3) กด 1 เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนเรียน (หากนักศึกษาต้องการทดลอง กด 2 เพื่อเข้าระบบสาธิตการ
ลงทะเบียนเรียน)
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4) กด 1 อีกครั้ง เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) กด 3 เพื่อเลือกลงทะเบียนเรียน
6) กดเลขที่บัญชีออมทรัพย์ 10 หลัก
7) กดรหัสประจำ�ตัว 4 หลัก (รหัส ATM)
ระบบจะยนื ยันร หัสป ระจำ�ตวั น กั ศึกษาหากใช่น กั ศึกษาสามารถท�
ำ รายการตอ่ ไปได้ หากรหัสป ระจำ�ตวั
นักศึกษาไม่ถูกต้อง  ระบบจะสิ้นสุดการทำ�งาน (กรณีนักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชาและได้รับบัตรประจำ�ตัว
นักศึกษาใหม่แล้ว ขอให้นำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาไปติดต่อธนาคารสาขาเดิมเพื่อขอทำ�บัตร “มสธ.
ATM - กรุงไทย” และขอรหัส 4 หลักใหม่)
8) กดเลือกภาคการศกึ ษา เช่น ภาคตน้ กด 1, ภาคปลาย กด 2 หรือภ าคพเิ ศษ กด 3 (หากชว่ งเวลานนั้
มกี ารลงทะเบียนภาคการศึกษาเดียว ระบบเสียงจากโทรศัพท์จะข้ามขั้นตอนนี้ไป)
9) กดเลือกชนิดของการลงทะเบียนเรียนที่ต้องการ เช่น ลงทะเบียนเรียน กด 1, เพิ่มชุดวิชา กด 2
(ชนิดของการลงทะเบียนเรียนจะเปลี่ยนไปตามปฏิทินการศึกษา และหากช่วงเวลานั้นมีการ
ลงทะเบียนเรียนชนิดเดียว ระบบเสียงจากโทรศัพท์จะข้ามขั้นตอนนี้ไป)
10) กดรหัสชุดวิชา 5 หลัก และระบบจะถามว่าชุดวิชานี้ท่านลงทะเบียนครั้งแรกใช่หรือไม่ หาก

ใช่ กด 1, ไม่ใช่ กด 2
11) หากต้องการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปให้ปฏิบัติตามขั้นตอนจากเสียงโทรศัพท์
12) เมือ่ น กั ศึกษาท�
ำ รายการส�ำ เร็จแ ล้วร ะบบแจ้งวา่ ธนาคารท�ำ การโอนเงินพ ร้อมคา่ ธ รรมเนียมรวมเป็น
จำ�นวนเงินเท่าไร เพื่อชำ�ระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
13) นักศึกษาสามารถสอบถามผลการลงทะเบียนที่ท่านทำ�รายการไปแล้วจากระบบได้อีกครั้ง โดย
ให้นักศึกษาเลือกกด 4 เพื่อเข้าระบบบริการสอบถามผลการลงทะเบียนเรียน
3. ข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์
1) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละภาคการศึกษา
หากนักศึกษากดข้อมูลซ้ำ�ระบบจะไม่สามารถรับลงทะเบียนเรียนให้
2) หากนักศึกษากดรหัสชุดวิชาผิด และระบบสามารถรับได้ ขอให้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทันที เพื่อ
ขอแก้ไขต่อไป
3) หากนกั ศึกษาได้เปลีย่ นสาขาวชิ าใหม่และได้ร บั ร หัสป ระจำ�ตวั น ักศึกษาใหม่ นักศึกษาจะตอ้ งตดิ ต่อ
กับธ นาคารสาขาทเี่ ปิดบ ญ
ั ชีไว้ เพือ่ ข อเปลีย่ นรหัสป ระจำ�ตวั 4 หลัก (รหัส ATM) ใหม่ด ว้ ย เนือ่ งจาก
รหัส ATM จะสัมพันธ์กับรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
4) นักศึกษาทสี่ นิ้ ส ดุ ส ถานภาพการเป็นน กั ศึกษาแล้ว เมือ่ ส มัครเข้าเป็นน กั ศึกษาใหม่จ ะใช้บ ริการ “มสธ.
ATM - กรุงไทย” ฉบับเดิม เป็นบัตรลงทะเบียนเรียนไม่ได้ กรณีดังกล่าวนักศึกษาจะต้องใช้บัตร
ลงทะเบียนเรียนฉบับใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้ใหม่

วิธีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนและช�ำ ระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางเลือกวิธีการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษา โดยสามารถ
ชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่
1) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
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4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ
นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มก ารลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธ นาคารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
(แบบฟอร์มสำ�เนาได้จากหน้า 76) แล้วเลือกช�ำ ระเงินที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังกล่าวข้างต้นโดย นำ�ไปยื่นที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร พร้อมช�ำ ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการทำ�รายการ 10 บาท/กิจกรรม ธนาคาร
จะส่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ On-line มายังมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
ยังสามารถโทรศัพท์สอบถามผลการลงทะเบียนเรียนกับสำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ในวันทำ�การถัดไป ทั้งนี้
ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐานแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนในส่วนสำ�หรับนักศึกษาไว้เพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันกับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนและช�ำ ระเงิน ณ ที่ท�ำ การไปรษณีย์ด้วยบริการ Pay at Post

การลงทะเบียนเรียน ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์และชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post เป็นวิธีการ
ลงทะเบียนเรียนที่นักศึกษานำ�ข้อมูลที่ ได้วางแผนไว้แล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร และผ่านระบบ Pay at Post (แบบฟอร์มสำ�เนาได้จากหน้า 76) และส่งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บันทึก
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของท่าน
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านทางไปรษณีย์ด้วยบริการ Pay at Post แล้วไม่ต้องจัดส่ง
หลักฐานการลงทะเบียนไปยังมหาวิทยาลัยอีกแ ละให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ผ่าน Pay at Post กับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อให้ตรงกัน หากไม่ตรงกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
แก้ไขในวนั เดียวกันแ ละเก็บไว้เป็นห ลักฐ าน เพือ่ ย นื ยันว า่ ได้ช �ำ ระเงินค า่ ล งทะเบียนเรียนและอย่าท �
ำ สญ
ู หายจนกว่า
จะได้รับการตอบรับการลงทะเบียนเรียน เพราะหากมีปัญหามหาวิทยาลัยจะยึดถือใบเสร็จรับเงินในการ
รับลงทะเบียนเรียนเท่านั้น
ห้ามนักศึกษาชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเป็นธนาณัตอิ อนไลน์

วิธีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

การลงทะเบียนเรียนทางอนิ เทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา นักศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนในเบือ้ งตน้ ได้ในวนั ท �ำ การถดั ไปกบั ม หาวิทยาลัย มีข นั้ ต อนการขอใช้บ ริการ ได้แก่ นักศึกษา
ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมทำ�บัตร “มสธ. ATM - กรุงไทย”
เพื่อใช้รหัสของบัตรนี้เป็นรหัสผ่านเข้าระบบ Internet Banking ทำ�รายการการลงทะเบียนและชำ�ระเงิน
ค่าลงทะเบียนพร้อมค่าธรรมเนียมการท�
ำ รายการ 10 บาท การชำ�ระค่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ธนาคาร
จะใช้วิธีการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่นักศึกษาได้เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น สำ�หรับใบเสร็จ
รับเงินนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง
1. วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
1) เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วคีย์ URL ของมหาวิทยาลัยทชี่ ่อง Address ดังนี้
http://www.stou.ac.th
2) คลิกทรี่ ายการ ลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3) อ่านและท�ำ ความเข้าใจ คำ�แนะนำ� แล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียนเรียน
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4) กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนให้ครบ แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
5) ตรวจสอบขอ้ มูลว า่ ถ กู ต อ้ งหรือไม่ หากไม่ถ กู ต อ้ งหรือต อ้ งการเปลีย่ นแปลงการลงทะเบียนเรียนให้
คลิกที่ปุ่ม Back ที่แถบเครื่องมือเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน หากถูกต้องให้คลิกบันทึกการ
ลงทะเบียน
6) เมือ่ ร ะบบรบั ข อ้ มูลล งฐานขอ้ มูลเรียบร้อยแล้วจ ะแสดงขอ้ ความให้ท ราบโดยคลิกท คี่ �
ำ วา่ “คลิกท นี่ ”ี่
เพื่อไปชำ�ระเงินโดยหักเงินจากบัญชีของธนาคารกรุงไทย (นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
และเป็นสมาชิกให้บริการ Internet Banking)
7) เมื่อสิ้นสุดการทำ�รายการช�ำ ระเงินกับธนาคารกรุงไทย ให้คลิกที่ปุ่ม สิ้นสุดการท�
ำ รายการ เพื่อส่ง
ข้อมูลการช�ำ ระค่าลงทะเบียนกลับมาบันทึกลงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
8) นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐานได้จากเมนูพิมพ์ใบลงทะเบียน
9) หากนกั ศึกษาไม่ส ามารถช�ำ ระเงินค า่ ล งทะเบียนผา่ นธนาคารกรุงไทยไม่วา่ ด ว้ ยเหตุผลใดกต็ ามข้อมูล
การลงทะเบียนเรียนครั้งนี้จะถูกยกเลิก และลบออกจากฐานข้อมูล
2. ข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
1) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอนิ เทอร์เน็ตได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ในแต่ละภาคการศึกษา
2) หากนั ก ศึ ก ษาก รอกข้ อ มู ล ร หั ส ชุ ด วิ ช าผิ ด พลาดซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ รหั ส ชุ ด วิ ช าอื่ น แ ละร ะบบ
สามารถรับลงทะเบียนเรียนได้  ขอให้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทันทีเพื่อขอแก้ไขต่อไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
โทร. 0 2504 7222
3) หากนกั ศึกษาได้เปลีย่ นสาขาวชิ าใหม่และได้ร บั ร หัสป ระจำ�ตวั น ักศึกษาใหม่ นักศึกษาจะตอ้ งตดิ ต่อ
กับธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีไว้เพื่อขอเปลี่ยนรหัสประจำ�ตัว 4 หลัก (รหัส ATM) ใหม่ด้วย เนื่องจากรหัส ATM
จะสัมพันธ์กับรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
4) นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ต้อง
ดำ�เนินการตามขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ตตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เท่านั้น จะใช้
ช่องทางการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตนี้ไม่ได้

วิธีที่ 5 การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท�ำ การ มสธ. หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และบริการให้คำ�ปรึกษาปัญหาด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา ณ ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย ที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร หรือที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ในต่างจังหวัดทั้ง 10 แห่ง ในจังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี จันทบุรี
นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา ในวันและเวลาราชการ
จำ�นวนเงินที่นักศึกษาต้องชำ�ระในการลงทะเบียนเรียน
1) การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติทั่วไป ชำ�ระเงินดังนี้
- ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน ต้องชำ�ระค่าชุดวิชาและ
ค่าวัสดุการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ดูรายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
จัดส่งให้ในแต่ละปีการศึกษา
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- ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ชำ�ระเฉพาะค่าชุดวชิ าๆ ละ 300 บาท และ
ค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท ยกเว้นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนใหม่ นักศึกษา
ต้องชำ�ระทั้งค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาและให้ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรก
2) การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการกำ�หนดอัตราค่าวัสดุการศึกษาและกิจกรรมเป็นพิเศษ
ได้แก่
- ชุดวิชาที่มวี ัสดุการศึกษาประจำ�ชุดวิชา เช่น ซีดีเสียง (MP3) ดีวีดแี ละซีดีมัลติมีเดีย
- ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ
ซึ่งมคี ่าวัสดุกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ
- ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ เช่น ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแต่ละชุดวิชามีอัตราค่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่แตกต่างกัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียน อัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษา
ทีม่ หาวิทยาลัยจ ดั ส ง่ ให้ป กี ารศกึ ษาละ 1 ครัง้ คำ�ชแี้ จงการลงทะเบียนเรียน ประจำ�ภาคปลายของทกุ ป กี ารศกึ ษา
และอ่ า นรายล ะเอี ย ดใ นเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ http://www.stou.ac.th คลิ ก ชุ ด วิ ช าที่ เ ปิ ดให้
ลงทะเบียนเรียนฯ
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29 พฤศจิกายน 2557
นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน

ห้างฉัตร
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2. การโอนชุดวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนชุดวิชาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนำ�หลักฐาน
ใบแสดงผลของชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านแล้วหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตร
ตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา
ในปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถยื่นใบค�ำ ร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย (มสธ.19) ไปยังสำ�นักทะเบียน
และวัดผล ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป และด�ำ เนินการดังนี้
1. กรอกข้อความในใบคำ�ร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย (มสธ.19) ให้ถูกต้อง ชัดเจน
และครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐาน ดังนี้
1.1 สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) หรือสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบผ่านชุดวิชา
ที่ขอโอนจำ�นวน 1 ฉบับ
1.2 สำ�เนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส�ำ คัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำ�คัญการสมรส
ใบสำ�คัญการหย่า เป็นต้น จำ�นวน 1 ฉบับ
สำ�เนาเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับจริง
2. ชำ�ระค่าธรรมเนียมโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post โดยแนบสำ�เนา
ใบรับเงิน ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อมาพร้อมด้วย
3. หลังจากสำ�นักทะเบียนและวัดผลได้รับใบคำ�ร้องขอโอนชุดวิชา หลักฐานต่างๆ และค่าธรรมเนียม
ของนักศึกษาครบถ้วน จะจัดส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบ และจะดำ�เนินการโอนชุดวิชาให้นักศึกษาภายใน
20 วันท�ำ การ
ผลการโอนชุดวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบอนุมัติโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติย้ายสังกัดสาขาวิชา - เปลี่ยนวิชาเอก ไม่ต้องยื่นคำ�ร้องขอโอนชุดวิชา เพราะ
จะได้รับการโอนทุกชุดวิชาที่สอบผ่านจากหลักสูตรเดิมเข้าในหลักสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ
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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 ความรเู้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
หรือ
32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้
32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- วิชาเอกนิเทศศาสาตร์ 4 ปี 22331 สังคมศึกษา 3:
เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป 11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับ
สังคมศาสตร์และ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารและ
- วิชาเอกการบัญชี
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- วิชาเอกการเงินและ
32301 การจัดการการผลิตและ
การธนาคาร
32302 การจัดการการตลาด
- วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป
- วิชาเอกการเงินและ
11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับ
การธนาคาร
สังคมศาสตร์ และ
- วิชาเอกการตลาด
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป

ใช้แทนชุดวิชา
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
10203 พฤติกรรมมนุษย์

มติสภา
วิชาการ
ครั้งที่
18/2553
ครั้งที่
18/2553

41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ
32405 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ครั้งที่
18/2553

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ครั้งที่
31/2528

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

ครั้งที่
7/2539

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ครั้งที่
เชิงปริมาณ
7/2539
32202 การจัดการการตลาดและการผลิต ครั้งที่
34/2532
32201 คณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อธุรกิจ

ครั้งที่
35/2535
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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 ฝึกอบรมผบู้ ริหารสถานศึกษา 23410 การจัดการโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษา
(สอบผ่านไม่เกิน 3 ปี)
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 52307 อนามัยครอบครัวใน
- วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
งานสาธารณสุข
- วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 53203 สุขภาพกับการพัฒนา

52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหาร
สาธารณสุข
- วิชาเอกการแพทย์แผนไทย 55314 เภสัชกรรมแผนไทย
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
32301 การจัดการการผลิตและ
32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
60221 ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ
60222 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
60330 การพัฒนาและความจำ�เริญ
ทางเศรษฐกิจ หรือ
60433 ทฤษฎีและนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ

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
การรวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ครั้งที่
43/2533
ครั้งที่
1/2550

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติเบื้องต้น
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา หรือ
60338 เทคโนโลยีและความจำ�เริญ
ทางเศรษฐกิจ
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สาขาวิชา/วิชาเอก

ชุดวิชาที่ขอโอน

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 	 60360 เศรษฐศาสตร์กำ�ลังคน หรือ
60361 เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
(ต่อ)
แรงงานสัมพันธ์ หรือ
- วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
60481 ประชากรศาสตร์และ
ประชาวรรณา            
60380 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
และสิ่งแวดล้อม
60412 สถิติประยุกต์และวิธกี ารวิจัย

    

    

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
- วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

ใช้แทนชุดวิชา
60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  

มติสภา
วิชาการ
ครั้งที่
1/2550

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำ�หรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

ครั้งที่
1/2550

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 และ
96406 คอมพิวเตอร์กับการตลาด

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

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

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน
    ธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
    งานการบัญชีและการบัญชี
   เพื่อการจัดการ
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สาขาวิชา/วิชาเอก
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ)
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
- วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

ชุดวิชาที่ขอโอน

ใช้แทนชุดวิชา

97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและ  
   พื้นราบ หรือ
97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก   
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
    การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และ
   การพิมพ์ไร้แรงกด
97301 วัสดุทางการพิมพ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97302 วิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยีการพิมพ์
97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
    การพิมพ์
96401 ระบบสำ�นักงานอัติโนมัติ

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
    การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
99311 ระบบสำ�นักงานอัติโนมัติและ
   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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มติสภา
วิชาการ
ครั้งที่
17/2554

ครั้งที่
17/2554
ครั้งที่
10/2555

2. มติสภาวิชาการครั้งที่ 19/2533
- มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้นักศึกษาโอนชุดวิชา 21499 ฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยศึกษา หรือชุดวชิ า 23498 ฝึกอบรมผูบ้ ริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นช ดุ วชิ า
เลือกเสรี
3. มติสภาวิชาการครั้งที่ 7/2539
- มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้นักศึกษาที่ขอโอน 2 ชุดวิชาแทน 1 ชุดวิชาแล้ว ไม่สามารถเทียบโอน
ชุดวิชากลับกัน เพื่อใช้ 1 ชุดวิชา แทน 2 ชุดวิชา
4. มติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2541
- นักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจาก มสธ. สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์
สามารถขอโอนชดุ วชิ า 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ วั ไป และ 41232 กฎหมายอาญา 2:
ภาคความผิด แทนชดุ วชิ า81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรฐั ศาสตร์ และขอโอนชดุ วชิ า41343 กฎหมาย
วิธีสบัญญัติ 3 แทน ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับ
รัฐศาสตร์มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้
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3. การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
นักศึกษาทปี่ ระสงค์ข อเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์ โดยการเทียบงานรายวิชาของผศู้ กึ ษา
ในระบบการศกึ ษา เป็นการน�
ำ รายวิชาหรือก ลุม่ ร ายวิชาที่ได้ศ กึ ษาจากสถาบันอ ดุ มศึกษาอนื่ ห รือเทียบเท่า นำ�มา
เทียบเข้าสู่ชุดวิชาของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักศึกษาที่มีสิทธิเทียบงานรายวิชาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษาหลักสูตร
3 ปี และ 4 ปี เท่านั้น
คุณสมบัติของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชานั้น มีลักษณะดังนี้
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ชุดวิชาทเี่ ทียบได้
2. ลำ�ดับขั้นของแต่ละรายวิชาไม่ต�
่ำ กว่าตัวอักษร C ระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
3. จำ�นวนชุดวิชาทเี่ ทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรทขี่ อเทียบ
นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบงานรายวิชาสามารถยื่นใบคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชา (มสธ. 18)
ไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป และดำ�เนินการดังนี้
1. กรอกข้อความในใบคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (มสธ. 18)
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�คัญการหย่า เป็นต้น จำ�นวน 3 ฉบับ
สำ�เนาเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 รายละเอียดต้องครบถ้วน และนักศึกษาต้องลงนามรับรอง
ความถูกต้องกับต้นฉบับจริง
2. หลังจากสำ�นักทะเบียนและวัดผลได้รับใบคำ�ร้องและหลักฐานครบถ้วน พร้อมตรวจสอบผ่าน
ตามเกณฑ์การเทียบงานรายวิชา จะจัดส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบอยู่ ในระหว่างการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการของสาขาวิชา
ผลการเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบอนุมัติการเทียบงานรายวิชาจาก
มหาวิทยาลัย
กรณีที่มีปัญหาในการเทียบงานรายวิชา สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะน�
ำ เสนอ “คณะกรรมการบริหาร
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด”
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4. การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก มีแนวปฏิบัติที่นักศึกษาต้องดำ�เนินการ
ดังนี้
1. เงื่อนไขการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ต้องเป็นผมู้ ีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในขณะที่ยื่นคำ�ร้อง
- เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
- มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายสังกัด
สาขาวชิ า/เปลีย่ นวชิ าเอก (ศึกษารายละเอียดคณ
ุ สมบัตทิ สี่ าขาวชิ าก�ำ หนดได้จ ากระเบียบการสมัครเป็นน กั ศึกษา
ของปกี ารศึกษาที่นักศึกษาสมัคร)
2. กำ�หนดเวลาในการยื่นคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกจะต้องยื่นคำ�ร้องต่อมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอ
ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
ภาคต้น
ภาคปลาย

วันเปิดภาคการศึกษา
15 กันยายน
15 มีนาคม

วันสุดท้ายของ
การยื่นคำ�ร้อง
15 สิงหาคม
13 กุมภาพันธ์

นักศึกษาทีย่ นื่ คำ�ร้องหลังจากระยะเวลาทีก่ �ำ หนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการย้ายสังกัดสาขาวิชา
หรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป
3. ผลการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
การยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าหรือเปลีย่ นวชิ าเอกจะมผี ลสมบูรณ์เมือ่ ได้ร บั ก ารแจ้งอ นุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
แล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายใน
15 วันนับจากวันที่ ได้รับคำ�ร้องของนักศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลีย่ นวิชาเอกระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หน้า 165-166)
4. สำ�หรับชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิมและมีปรากฏในหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัย
จะดำ�เนินการโอนชุดวิชาดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ
5. ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
5.1 กรอกรายละเอียดคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (มสธ.9) ด้วยตัวบรรจงหรือ
พิมพ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
5.2 วิชาเอกที่มกี ลุ่มวิชา ให้นักศึกษาระบุกลุ่มวิชาให้ชัดเจน (ถ้ามี)
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5.3 หลักฐานที่ต้องจัดส่งมีดังนี้
- ใบคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (มสธ.9)
- สำ�เนาวฒ
ุ กิ ารศกึ ษา จำ�นวน 2 ฉบับ (ต้องสง่ ใบวฒ
ุ กิ ารศกึ ษามาใหม่แ ม้จ ะใช้ว ฒ
ุ กิ ารศกึ ษา
								เดิมก ็ตาม)
6. นักศึกษาที่ยื่นคำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา ให้ยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�นักศึกษา (มสธ.26.1)
มาพร้อมกับการยืน่ คำ�ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วย เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยกำ�หนดให้นกั ศึกษาใช้เลขประจำ�ตัว
นักศึกษาตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยในคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26.1) ให้นักศึกษากรอกเลข
ประจำ�ตัวนักศึกษาเดิมในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ให้สำ�เนาแบบฟอร์มการขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26.1)
จากหน้า 99
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 ต้องชำ�ระเงิน จำ�นวน 100 บาท เป็น
ค่าธ รรมเนียมเหมาจา่ ยในการขอเปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษาตลอดอายุก ารเป็นน กั ศึกษา ตามประกาศฯ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555
7.		การย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกของนักศึกษาพิการ* มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดโอกาสทางการศกึ ษาส�ำ หรับผ พู้ กิ ารเข้าศ กึ ษาในสาขาวชิ าตา่ งๆ ได้ต ามศกั ยภาพของตนเอง และความพร้อม
ในการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยผู้พิการที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกสามารถ
ขอรับคำ�ปรึกษาเพิ่มเติมและรับข้อสนเทศที่จำ�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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ

* ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 เป็ น ต้ น ไ ป สาขาวิ ช าใ ดที่ โ ครงสร้ า งห ลั ก สู ต รต้ อ งศึ ก ษาชุ ด วิ ช าการอ่ า นภ าษาไ ทยแ ละ
ชุ ด วิ ช าภ าษาอั ง กฤษทุ ก ชุ ด วิ ช า ผู้ พิ ก ารต าบอดทั้ ง ส องข้ า งที่ จ ะ ล งท ะเบี ย นเ รี ย นห รื อ ส มั ค รเ รี ย น ต้ อ ง
ขอคำ�แนะนำ�ปรึกษาจากสาขาวิชาหรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นชุดวิชา 10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าศึกษาได้) สำ�หรับนักศึกษา
ที่ เข้ า ศึ ก ษาอ ยู่ ใ นห ลั ก สู ต รที่ มี ชุ ด วิ ช าดั ง ก ล่ า วเป็ น ชุ ด วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นหน้ า ปี 2544 ให้ นั ก ศึ ก ษาไ ด้ จ นกว่ า จ ะ
สำ�เร็จการศึกษา
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8.		นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังสามารถย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกได้เฉพาะสาขาวิชา/
วิชาเอก ต่อไปนี้
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เฉพาะแขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
4. สาขาวชิ าวทิ ยาการจดั การ ทุกวิชาเอก ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบ ณ
ั ฑิต วิชาเอกการจดั การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์
8. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

หมายเหตุ

* นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาเพื่อศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องส่งใบอนุญาตให้เข้าศึกษาในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระดำ�ริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี จากกรมราชทัณฑ์ มาเป็นหลักฐานการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วย
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5. การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาทุกหลักสูตรซึ่งยังไม่สำ�เร็จการศึกษา และใช้เวลาศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการ
ศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรแล้ว สามารถขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา นับแต่
ภาคการศกึ ษาทคี่ รบก�ำ หนดสามเท่าข องระยะเวลาการศกึ ษาทกี่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตร ให้ก ระทำ�ได้เพียงครัง้ เดียว
ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จำ�นวน 300 บาท
สำ�หรับหลักสูตรปริญญาตรี ในกรณีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ต้องศึกษา
และลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ ซึ่งทำ�ให้จำ�นวนชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดเกินกว่า
จำ�นวนที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ (มากกว่า 15 ชุดวิชา) มหาวิทยาลัยจะเพิ่มเวลาในการศึกษาจากที่กำ�หนดให้อีก
1 ปีการศึกษา ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 เท่าของหลักสูตร เมื่อครบระยะเวลาที่เพิ่มแล้วยังไม่สำ�เร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร สามารถขอต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือแจ้งนักศึกษาที่กำ�ลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ เรื่อง “การต่อ
อายุสถานภาพนักศึกษาครบ 3 เท่าของหลักสูตร” ประกอบด้วยเอกสารการต่ออายุสถานภาพ (มสธ.25) และ
นักศึกษาที่มคี วามประสงค์ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ให้ดำ�เนินการขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ดังนี้
1. กรอกข้อความลงในใบคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ.25) ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
2. ชำ�ระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาจำ�นวน 300 บาท ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post
โดยแนบสำ�เนาใบรับเงิน ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อมาพร้อมด้วย
3. ส่งใบคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ.25) พร้อมหลักฐานค่าธรรมเนียมไปยังสำ�นัก
ทะเบียนและวัดผล ภายในระยะเวลาดังหนังสือแจ้งนักศึกษา เรื่อง “การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครบ 3 เท่า
ของหลักสูตร” กำ�หนดไว้
4. หลังจากสำ�นักทะเบียนและวัดผล ได้รับใบคำ�ร้องการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ.25) และ
ค่าธ รรมเนียมของนกั ศึกษาครบถว้ น จะจดั ส ง่ ใบตอบรบั ให้น กั ศึกษาทราบ และเมือ่ ด �ำ เนินก ารตอ่ อ ายุส ถานภาพ
นักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งใบตอบอนุมัติให้นักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าทเี่ หลืออ ยูเ่ ฉพาะภาคการศกึ ษาทกี่ �ำ หนดไว้ในใบอนุมตั ใิ ห้ต อ่ อ ายุส ถานภาพ
นักศึกษาเท่านั้น จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นไม่ได้
2. กรณีนักศึกษาไม่มีชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพ
นักศึกษา ต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา 500 บาท ไปยังสำ�นัก
ทะเบียนและวัดผล

92

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. การขอเปลี่ยนที่อยู่ทใี่ ช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะขอเปลีย่ นทอี่ ยูท่ ี่ใช้ต ดิ ต่อก บั ม หาวิทยาลัย เพือ่ จ ดั ส ง่ เอกสารการสอนและ
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นสถานที่จัดสอบ และเพื่อมหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาในกิจกรรม
อื่นๆ สามารถดำ�เนินการขอเปลี่ยนทอี่ ยู่ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.		ทางอินเทอร์เน็ต
		เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g ปริญญาตรี g
คำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่  และ

ดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.1 บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนที่อยู่ลงในแบบฟอร์มการยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ และตรวจสอบ
ข้อมูลการกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน
1.2 กดปุ่ม ตกลง  และพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.3 มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้นักศึกษาภายใน 3 วันทำ�การ หลังจากที่นักศึกษา
ทำ�การตกลงการยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว
อนึ่ง ในกรณีนักศึกษาดำ�เนินการขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต ในช่วง 45 วันก่อนสอบ
มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
1.4 เมื่อมหาวิทยาลัยดำ�เนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งใบอนุมัติการเปลี่ยนที่อยู่ให้
กับนักศึกษเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของที่อยู่ว่าตรงตามที่นักศึกษาแจ้งไว้หรือไม่
ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเปลี่ยนที่อยู่ได้ทางเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th
g ปริญญาตรี g ตรวจสอบสถานะคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
2.		ทางไปรษณีย์
โดยนักศึกษาสามารถส�ำ เนาใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7) แล้วดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ. 7) ให้ถูกต้องครบถ้วน
2.2 ระบุความประสงค์ขอใช้ที่อยู่ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
 1. ขอใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 2. ขอใช้ที่อยู่ที่ไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
2.3 ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ขอเปลี่ยนที่อยู่ให้ค รบถ้วนถูกต้อง เพื่อก ารจัดส่งเอกสาร
การสอนและข่าวสารต่างๆ จากมหาวิทยาลัยถึงนักศึกษาจะได้นำ�จ่ายได้ถูกต้องและรวดเร็ว
เพื่อป้องกันเอกสารถูกตีคืนเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีชื่อผู้รับตามจ่าหน้า เป็นต้น
2.4 ให้ร ะบุห มายเลขโทรศัพท์ ทีบ่ า้ น ทีท่ �ำ งาน และโทรศัพท์มอื ถือ เพือ่ ใช้ตดิ ต่อกับนักศึกษาโดยตรง
กรณีที่อยู่ไม่ชัดเจน
2.5 ลงลายมือชื่อของนักศึกษาในคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7)
2.6 เลือกข้อมูลสำ�หรับให้มหาวิทยาลัยใช้ในการจัดสอบ
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2.7 ส่งใบค�ำ ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7) มายัง

ฝ่ายรับนักศึกษา
สำ�นักทะเบียนและวัดผล

ติด
แสตมป์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(เปลี่ยนที่อยู่)

หมายเหตุ 1) มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบตามจังหวัดที่นักศึกษาแจ้งขอใช้ที่อยู่ ในการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย
2) การเปลีย่ นทีอ่ ยูจ่ ะมีผลสมบูรณ์เมือ่ นักศึกษาได้รบั การอนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนัน้ นักศึกษา
พึงติดตามการส่งเอกสารการสอนและข่าวสารต่างๆ จากมหาวิทยาลัยตามที่อยู่เดิม จนกว่าจะได้
รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนที่อยู่
3) นักศึกษาทีย่ นื่ คำ�ร้องขอเปลีย่ นทีอ่ ยูเ่ ข้ามาในช่วงเวลา 45 วันก่อนวันสอบ มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการ
เปลีย่ นทีอ่ ยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิน้ แล้ว โดยจะจัดให้นกั ศึกษาเข้าสอบทีส่ นามสอบตามทีอ่ ยูเ่ ดิม
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบทีส่ นามสอบทีจ่ ดั ให้ได้ สามารถติดต่อขอคำ�แนะนำ�การย้ายสนามสอบ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์ขอ้ มูลทะเบียนและบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7231-36
4) กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือชุดวิชา
การผลิตต่างๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลของสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์หรือลงทะเบียนอบรมเสริมประสบการณ์บัณฑิต และกำ�ลังรอรับหนังสือแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ให้นักศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
โดยกรอกแบบฟอร์มในคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) แนบมาพร้อมกับคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือแจ้งกำ�หนดการเข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะไปให้นกั ศึกษา
ตามที่อยู่ใหม่
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7. การขอเปลี่ยนค�ำ นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
นักศึกษาที่มีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนค�ำ นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ต้องมคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ณ วันที่ยื่นคำ�ร้อง
2. ต้องยื่นค�ำ ร้องภายในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น
3. นักศึกษาที่สอบผ่านชุดวิชาสุดท้ายแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
ขั้นตอนการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
1. นักศึกษาทยี่ นื่ ค �ำ ร้องขอเปลีย่ นค�ำ นำ�หน้าช อื่ - ชือ่ - ชือ่ ส กุล จะตอ้ งยนื่ ค �ำ ร้องขอท�ำ บ ตั รประจำ�ต วั
นักศึกษาฉบับใหม่ร่วมด้วย
2. กรอกคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ในแบบฟอร์มคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล (มสธ.8) และคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ส่งสำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล จำ�นวน 1 ฉบับ มาพร้อมคำ�ร้อง
เช่น ใบสำ�คัญการสมรส ใบสำ�คัญการหย่า ใบส�ำ คัญการขอใช้คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อสกุล คำ�สั่งแต่งตั้งยศ ฯลฯ
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองสำ�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) และ
คำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26) ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ติด
แสตมป์

ฝ่ายรับนักศึกษา
สำ�นักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(เปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล)
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8. การขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ในกรณีต่อไปนี้
1. บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหาย
2. บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาชำ�รุด
3. เปลี่ยนยศ คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
4. บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหมดอายุ
5. ย้ายสังกัดสาขาวิชา
ขั้นตอนการขอทำ�บ ัตรประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่
ให้นกั ศึกษาทีข่ อทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่สง่ เอกสารไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล ดังต่อไปนี้
1. ใบคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ.26) ซึ่งกรอกรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 - 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ� แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อ
ยืดคอกลม ยิ้มเห็นฟัน ภาพพื้นหลังเป็นสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 1 รูป ติดด้วย
กาว (ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ) ที่มุมบนด้านขวามือของใบคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
3. หลักฐานการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมจัดทำ�บัตร 100 บาท ซึ่งชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post ณ
ที่ท�ำ การไปรษณีย์ กรณีท�ำ บัตรนักศึกษาใหม่
4. กรณีทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาเนื่องจากย้ายสังกัดสาขาวิชา นักศึกษาต้องกรอกเลขประจำ�ตัว
นักศึกษาเดิมในคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (มสธ. 26.1) และจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมใบคำ�ร้อง
ขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก (มสธ.9) โดยไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว
นักศึกษาเนื่องจากได้ชำ�ระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่ายพร้อมกับการสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่แล้ว
คำ�ชี้แจง
1. นักศึกษาใหม่ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา และยังไม่ได้รับบัตร
ประจำ�ตัวนักศึกษาให้ดำ�เนินการดังนี้
1.1 เมือ่ นักศึกษาได้รบั เอกสารการสอน แต่ยงั ไม่ได้รบั บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ให้นกั ศึกษาตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดส่งบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th g ปริญญาตรี g ตรวจสอบ
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา หรือสอบถามที่ฝ่ายรับนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504
7219
1.2 หากตรวจสอบและไม่พบบัตรเนื่องจากการสูญหายระหว่างการจัดส่ง ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้อง
ขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยัง สำ�นักทะเบียนและวัดผล
2. นักศึกษาที่ยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยังมหาวิทยาลัยและยังไม่ได้รับบัตร
ในการเข้าสอบให้นักศึกษานำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป ไปติดต่อขอทำ�บัตร
เข้าสอบ ณ กองอำ�นวยการสอบของสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
หมายเหตุ
    

1) กรณีท�ำ บัตรนักศึกษาใหม่เพราะบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหมดอายุ ให้ยนื่ คำ�ร้องภายใน 90 วัน นับจากบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
หมดอายุ
2) กรณีทำ�บัตรนักศึกษาเนื่องจากเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อ ชื่อสกุล ตามแบบฟอร์ม (มสธ.8) โดยบรรจุในซองเดียวกันกับการยื่นคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
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การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชโดยสำ � นั ก ทะเบี ย นและวั ด ผลได้ เ พิ่ ม การสอบไล่ รู ป แบบใหม่ ขึ้ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง
เป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องรอ
สอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
หรือ Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2556 เปิดสอบ
มาแล้ว 14 ชุดวิชา
นักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำ�ภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบผลการสอบ
ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคอีก แต่หาก
นักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam สามารถเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหากยังสอบไล่ไม่ผ่าน
ก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อกี นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ สำ�หรับการศึกษาในระบบทางไกล นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้นและผู้เรียนโครงการ
สัมฤทธิบัตรรุ่นที่สอบพร้อมกับการสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ แต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้ 1 คาบ
วิธีการสมัครสอบ
กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th
 ปริญญาตรี  การสอบ  สมัครสอบ Walk-in Exam



ข้อมูลการเรียนการสอน

ค่าธรรมเนียมสอบและวิธีการชำ�ระเงิน
ชุดวิชาละ 300 บาท ชำ�ระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือชำ�ระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภาคต้น ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม
ภาคปลาย ประมาณกลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนมิถุนายน
ช่วงเวลาและสถานที่สอบ
ภาคต้น						 วันที่ 1 - 31 ธันวาคม (เฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์)
ภาคปลาย				 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน (เฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์)
สอบวันละ 2 คาบ คาบแรก เวลา 09.00 - 12.00 น. คาบที่สอง เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 - 7 ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่เป็นสถานที่
สอบเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th
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การส�ำ เร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร
กิจกรรมก่อนสำ�เร็จการศึกษา

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาตามข้อ
กำ�หนดของหลักสูตรการศึกษากล่าวคือ หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้กำ�หนดให้มีชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายและเข้ารับการอบรมตามจำ�นวนวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
โดยนักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าอาหารและที่พักตามจำ�นวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ซึ่งได้กำ�หนดการประเมิน
ผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ 2 ส่วนคือ สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอบไล่ประจำ�ภาค
โดยส่วนนี้ ได้กำ�หนดคะแนนการประเมินไว้ร้อยละ 40 และเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
จำ�นวน 4 คืน 5 วัน ตามช่วงเวลาทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนดให้นักศึกษา ส่วนนี้ได้กำ�หนดคะแนนในการประเมินไว้
ร้อยละ 60 และจะนำ�คะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันเพื่อตัดสินผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

การสำ�เร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร เมื่อ
1. สอบได้จ�ำ นวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำ�หนดอื่นๆ ของสาขาวิชา คือ ปริญญาตรี
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 24 ชุดวิชา และประกาศนียบัตร ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 - 6 ชุดวิชา
2. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่มีภาระหนีส้ ินต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1.1 สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในก�ำ หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
1.2 ไม่เคยสอบได้คะแนนลำ�ดับชั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
1.3 ไม่เคยเรียนซ้ำ�ชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
1.4 มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับชั้น H เป็นจำ�นวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไป ของชุดวิชาทั้งหมด
(2) เกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาทมี่ ีสิทธิได้รับจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 - 1.3 อีกทั้งเป็นผู้ที่
มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H เป็นจ�ำ นวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
(3) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 กำ�หนดการ
ให้ปริญญาเกียรตินิยมในข้อ 64 (1) (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ไว้ดังต่อไปนี้
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“สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในก�ำ หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ” หมายถึง สอบได้
ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ สำ�หรับกรณีที่สาขาวิชา
กำ�หนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้น เพราะผสู้ มัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำ�หนด จึง
ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว เนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำ�หนด
ในหลักสูตร
(4) นักศึกษาที่ได้ร บั เทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์ห รือโอนชดุ ว ชิ า ไม่มสี ทิ ธิ์ได้ร บั ป ริญญา
เกียรตินิยม
(5) บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตที่ได้
รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา
หรือแขนงวิชาใดในปีการศึกษาใด จะได้รับเข็มทองคำ�ตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชา
หรือแขนงวิชานั้น

การขอส�ำ เร็จก ารศึกษา	 

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารขอสำ�เร็จ
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย ใบค�ำ ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.10) คำ�ชี้แจง แบบกรอกชื่อ - ที่อยู่ และบัตรสี
เหลืองเพือ่ จ ดั ท �
ำ ท�ำ เนียบบณ
ั ฑิตให้น กั ศึกษา เมือ่ น กั ศึกษาได้ร บั ใบแจ้งผ ลการสอบชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายว่าสอบผ่านทุกชุดวิชาแล้ว นักศึกษาต้องดำ�เนินการดังนี้
1) กรอกข้อมูลลงในใบคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.10)
2) กรอกเฉพาะชื่อ - ที่อยู่ ที่นักศึกษาใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย และเลขประจำ�ตัวนักศึกษาลงใน
สติกเกอร์ จำ�นวน 6 แผ่น
3) เตรียมภาพถ่ายขาวดำ�  หรือภาพสี (สวมครุย) ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 7 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด� 
ำ เขียนชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำ�ตัวนักศึกษาที่หลังรูปถ่ายทุกรูป
4) สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กรอกรายละเอียดในบัตรสีเหลือง และน�
ำ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จำ�นวน 1 รูป เย็บติดกับบัตรสีเหลือง เพื่อนำ�ไปจัดทำ�ทำ�เนียบบัณฑิตต่อไป
5) ส่งเอกสารในข้อ 1 ถึง 4 ไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำ�หนังสือ
รับรองการสำ�เร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา
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การออกหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา

ภายหลังเสร็จส นิ้ ก ารสอบในแต่ละภาคการศกึ ษา สำ�นักท ะเบียนและวดั ผลจะใช้เวลาประมาณ  35 - 45 วัน
ในการประกาศผลการสอบในทุกสาขาวิชา หลังจากนั้นสำ�นักทะเบียนและวัดผลจะเริ่มดำ�เนินการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ส�ำ เร็จการศึกษาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน และนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสำ�เร็จ
การศึกษา ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส�ำ เร็จการศึกษาแล้ว สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะดำ�เนิน
การจัดส่งหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.14) พร้อมใบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16)
ให้นักศึกษา นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อจะมีสิทธิ์ขอรับใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15)
ฉบับภาษาไทย (ฉบับแรก) และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
การขอหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13)
1.		การดำ�เนินการทางไปรษณีย์
1.1 กรอกค�ำ ร้องขอเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษา (มสธ.30/1) ในหน้า 109 ให้ค รบถว้ นและชดั เจน
ด้วยตัวบรรจง
1.2 ส่งใบแจ้งผ ลการสอบของภาคการศกึ ษาสดุ ท้ายฉบับจ ริง (ควรถา่ ยส�ำ เนาเก็บไว้เป็นห ลักฐ านดว้ ย)
1.3 ส่งหลักฐานการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท ที่ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post
1.4 ส่งใบค�ำ ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.10) ในหน้า 106
1.5 รูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาตรี ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป สำ�หรับระดับประกาศนียบัตรให้
สวมชุดแต่งกายสุภาพ
1.6 ส่งเอกสารในข้อ 1.1 - 1.5 มายัง

สำ�นักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 333 ปท.หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210



2.		ติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
2.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาเพื่อขอใบรับรอง/ใบรายงานผลการ
ศึกษา กรอกด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน
2.2 ส่งค �ำ ร้องพร้อมใบแจ้งผ ลการสอบของภาคการศกึ ษาสดุ ท้ายฉบับจ ริง และรปู ถ า่ ยชดุ ค รุยร ะดับ
ปริญญาตรี ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป สำ�หรับระดับประกาศนียบัตร ให้สวมชุดแต่งกายสุภาพ
2.3 ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
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2.4 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13) ได้
ภายใน 15 วัน หลังวันทยี่ ื่นคำ�ร้อง

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบรับรองการสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.14) และใบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(มสธ.16) โดยให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัณฑิตต้องด�ำ เนินการดังนี้
1) กรอกรายละเอียดตา่ งๆ ในแบบฟอร์ม (มสธ.16) โดยช�ำ ระเงินด ว้ ยบริการ Pay at Post ณ ทีท่ �ำ การ
ไปรษณีย์ จำ�นวน 800 บาท
ั ฑิตเรียบร้อยแล้ว สำ�นักท ะเบียนและวดั ผลจะจดั ส ง่ ใบรายงานผลการศกึ ษา
2) นักศึกษาทขี่ นึ้ ท ะเบียนบณ
(Transcript) ให้ทางไปรษณีย์ โดยจะแจ้งกำ�หนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทราบต่อไป

การออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

เมือ่ น กั ศึกษาขนึ้ ท ะเบียนบณ
ั ฑิตเรียบร้อยแล้ว สำ�นักท ะเบียนและวดั ผลจะด�ำ เนินก ารจดั ท �
ำ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแรก ตามลำ�ดับของนักศึกษาในภาคการศึกษาต่างๆ แล้วจัดส่ง
ให้ทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีน กั ศึกษาตอ้ งการขอใบรายงานผลการศกึ ษา (มสธ.15) ฉบับแ รกเป็นการเร่งด ว่ น สามารถตดิ ต่อ
ทางไปรษณีย์หรือติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยดำ�เนินการดังนี้

กรณีติดต่อทางไปรษณีย์

1) เขียนเป็นจดหมายโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- ชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำ�ตัวนักศึกษา ชื่อสาขาวิชา วิชาเอก
- วัน เดือน ปี ที่สำ�เร็จการศึกษา
- ภาคการศึกษาทสี่ ำ�เร็จการศึกษา
2) กรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม (มสธ.16) พร้อมค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
จำ�นวน 800 บาท (กรณีท ยี่ งั ไม่ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมการขนึ้ ท ะเบียนบณ
ั ฑิต) โดยช�ำ ระเงินด ว้ ยบริการ Pay at Post
ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์
3) ส่งใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) หรือ จดหมายตามข้อ 1 และข้อ 2
ไปยังสำ�นักทะเบียนและวัดผล

กรณีติดต่อด้วยตนเอง

1) ยื่นคำ�ร้องโดยกรอกข้อความในแบบการขอใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษา ทีม่ หาวิทยาลัย
2) นำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา มาเป็นหลักฐานในการยื่นคำ�ร้องขอใบรายงานผลการศึกษาเร่งด่วน
(มสธ.15)
3) กรอกรายละเอียดตา่ งๆ ในแบบฟอร์ม (มสธ.16) พร้อมช�ำ ระคา่ ธ รรมเนียมการขนึ้ ท ะเบียนบณ
ั ฑิต
จำ�นวน 800 บาท ที่มหาวิทยาลัย (กรณีทยี่ ังไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
4) นักศึกษาสามารถรับใบรายงานผลการศึกษาเร่งด่วน (มสธ.15) ด้วยตนเองได้หลังจากวันที่
ยื่นคำ�ร้องเป็นเวลา 15 วัน
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สำ�นักทะเบียนและวัดผลจะด�ำ เนินการจัดทำ�ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ให้กับนักศึกษาที่
ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับที่ 2 สามารถติดต่อทางไปรษณีย์
หรือติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยใช้รูปถ่าย (สวมครุยระดับปริญญาตรี และแต่งกายสุภาพสำ�หรับ
ระดับประกาศนียบัตร) ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป และค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท โดยชำ�ระเงินด้วยบริการ
Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์

การขอรับป ริญญาบัตร

1) มหาวิทยาลัยจ ะจดั ให้ม พี ธิ พี ระราชทานปริญญาบตั รปกี ารศกึ ษาละ 1 ครัง้ ประมาณเดือนมกราคม
ของทกุ ป ี ซึง่ ส �ำ นักบ ริการการศกึ ษาจะแจ้งร ายละเอียดให้น กั ศึกษาทราบเป็นร ายบคุ คล หากภายในเดือนธนั วาคม
นักศึกษายงั ไม่ได้ร บั แ จ้งร ายละเอียด เกีย่ วกบั ก ารเข้าร บั พ ระราชทานปริญญาบตั รควรตดิ ต่อม ายังส �ำ นักบ ริการ
การศึกษาโดยด่วน
2) หากนักศึกษาไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำ�หนดเวลา มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง
ปริญญาบตั รให้น กั ศึกษาตามทอี่ ยูท่ แี่ จ้งไว้ หลังจ ากพธิ พี ระราชทานปริญญาบตั รเสร็จส นิ้ แ ล้วป ระมาณ 45 วัน
หากยังไม่ได้รับขอให้ติดต่อทวงถามมายังสำ�นักทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 2 เดือนนับจาก
วันร บั พ ระราชทานปริญญาบตั ร เพือ่ ส �ำ นักท ะเบียนและวดั ผลจะได้ต รวจสอบและไต่สวนไปรษณียภัณฑ์ส ญ
ู หาย
กับไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หลังจากส่งปริญญาบัตรให้นักศึกษา

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบคำ�ร้องประเภทต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th

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. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสำ�เร็จ
การศึกษาแล้ว (เป็นการขอเพิ่มเติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษา)
2. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสำ�เร็จ
การศึกษาแล้ว (เป็นการขอเพิ่มเติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษา และนักศึกษาได้ทำ�การ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
หมายเหตุ 1. การขอเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ให้นักศึกษาดำ�เนินการ ดังนี้
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องส่งรูปถ่ายขาวดำ�หรือภาพสี สวมครุยบัณฑิต ตามตัวอย่าง
รูปถ่ายในค�
ำ ชี้แจงการขอส�ำ เร็จการศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป มาพร้อมใบค�ำ ร้องขอ
เอกสารส�ำ คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
1.2 นักศึกษาระดับป ระกาศนียบัตร ต้องส่งรูปถ่ายขาวดำ�หรือภาพสี สวมเครื่องแบบปกติขาว
หรือส วมเสือ้ เชิต๊ สีข าวไม่มลี วดลาย และกระดุมส ขี าว (ไม่ใช้ก ระดุมโลหะ) ไม่ส วมครุยบ ณั ฑิต
ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป มาพร้อมใบค�ำ ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
3. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุ
ผลการศกึ ษาตงั้ แต่ภ าคการศกึ ษาแรกถงึ ภ าคการศกึ ษาสดุ ท้ายทลี่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องสง่ รูปถ า่ ยขาวด�
ำ
หรือภาพสี สวมเครื่องแบบปกติขาว หรือสวมเสื้อช ุดสสี ุภาพตามสากลนิยม และไม่สวมครุยบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว
ฉบับละ 2 รูป มาพร้อมใบคำ�ร้องขอเอกสารส�ำ คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
4. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารให้เฉพาะนักศึกษาที่ก�ำ ลังศึกษาอยู่
5. มหาวิทยาลัยจ ะออกเอกสารให้เฉพาะนกั ศึกษาที่ได้ร บั ป ริญญาบตั ร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบ ตั ร แล้วให้น กั ศึกษา
ถ่ายส�ำ เนา ฉบับภาษาไทยและรับรองสำ�เนาถูกต ้อง พร้อมเขียนชื่อ - ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษกำ�กับมาด้วย ส่งมา
พร้อมใบค�ำ ร้องขอเอกสารส�ำ คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
6. มหาวิทยาลัยจ ะออกใบแทนเอกสารให้ก รณีท ชี่ �ำ รุด สูญหาย หรือถ กู ทำ�ลาย ในกรณีท เี่ อกสารช�ำ รุดให้ส ง่ เอกสาร
ที่ช�ำ รุด หรือในกรณีที่สูญหาย หรือถูกทำ�ลาย ให้ส่งสำ�เนาใบแจ้งค วามเอกสารสูญหายมาด้วย
7. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองค�
ำ อธิบายชุดว ิชา ในชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านเท่านั้น
8. ให้นักศึกษาส่งใบแจ้งผลการสอบมาพร้อมใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)
9. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกเอกสารให้นักศึกษาเป็นรายกรณีไป
หมายเหตุ การขอเอกสารรายการที่ 4 - 10 ตามใบคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) ไม่ต ้อง
ใช้ร ูปถ ่าย

รายละเอียดในการขอเอกสารสำ�คัญ

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

คำ�ชี้แจงเพิ่มเติม

หนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.14) ฉบับที่ 2

ประเภทของเอกสารสำ�คัญ

1.

ลำ�ดับที่

คำ�ชี้แจงการขอเอกสารส�ำ คัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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กิจกรรมนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา มสธ.

ระบบการศกึ ษาทางไกลของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชก�ำ หนดให้น กั ศึกษา ศึกษาดว้ ยตนเองจาก
สื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นหลัก นักศึกษาจึงต่างคนต่างเรียนอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่จะรู้จัก
สนิทสนมกับเพื่อนในท้องถิ่นที่เรียนร่วมสาขาวิชาเดียวกันจึงมนี ้อย หรือเมื่อมปี ัญหาวิชาการต้องการจะไต่ถาม
จากอาจารย์ผู้สอน แม้จะติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์และจากการเข้ารับการสอนเสริม แต่ก็มีข้อจำ�กัด
อยูบ่ ้าง มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิราชจึงเห็นว า่ นักศึกษาในแต่ละท้องถิ่นน่าจ ะสามารถรวมตวั กันทำ�กิจกรรม
เพื่อจะได้มีโอกาสรู้จักสนิทสนมกัน เพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น
จังหวัดละ 1 ชมรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
1.1 เผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ ข้อมูลข า่ วสาร กิจกรรม และเกียรติคณ
ุ ข องมหาวิทยาลัยแ ก่น ักศึกษา
1.2 เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวิชาการและอาชีพระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา หรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ส่งเสริมค วามสมั พันธ์อ นั ด รี ะหว่างมหาวิทยาลัยก บั น กั ศึกษา และระหว่างนกั ศึกษากบั น กั ศึกษา
1.4 ให้บริการ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน
2. รูปแบบโครงสร้างของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา

การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาในรูปของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดต่างๆ
ในแต่ละชมรมนักศึกษาจะมีคณะกรรมการชมรมที่ ได้มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปเี พือ่ เลือกตงั้ ค ณะกรรมการของชมรม ซึง่ จ ะด�ำ รงต�ำ แหน่งวาระหนึง่ ห รือส องปตี ามระเบียบการด�ำ เนินงาน
ของแต่ละชมรม
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3. 	ประเภทของกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
3.1 กิจกรรมทางวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลด้านวิชาการแก่สมาชิก เช่น กิจกรรมเรียนอย่างไร
จึงประสบผลสำ�เร็จ เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
3.2 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�เอกสาร
ข่าวสาร การจัดทำ�ห้องสมุดย่อยๆ ของชมรม หรือมุมสำ�หรับสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูล
3.3 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรม เช่น
3.3.1 กิจกรรมรับขวัญเพื่อนใหม่ กีฬาสีชมรม
3.3.2 กิจกรรมระหว่างสมาชิกต่างชมรม
3.3.3 กิจกรรมคลายเครียดหลังสอบ
3.3.4 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง เป็นต้น
3.4 	กจิ กรรมสง่ เสริมค วามเข้าใจอนั ด รี ะหว่างสมาชิกก บั ม หาวิทยาลัย และกจิ กรรมเพือ่ เผยแพร่
ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 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.		การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษา
4.1 สมัครด้วยตนเองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ชมรมนักศึกษาประจำ�จังหวัด หรือ
4.2 สมัครทางไปรษณีย์ถึงชมรมนักศึกษา หรือ
4.3 ติดต่องานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา มสธ. โทรศัพท์
0 2504 7697
5.		ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
5.1 มีโอกาสเรียนส�ำ เร็จตามจุดมุ่งหมาย
   5.2 ได้พบกับเพื่อนนักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
5.3 ได้รับคำ�ปรึกษา แนะนำ�และการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน
5.4 ได้ฝึกการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5.5 ได้ฝึกความเป็นผู้นำ�และผู้ตามทดี่ ี
นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษา มสธ. สามารถติดต่อสมัครได้ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ (ภาคต้น) หรือติดต่อกับประธานชมรมนักศึกษา มสธ. แต่ละจังหวัด ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ใน http://www.stou.ac.th g สำ�นักบริการการศึกษา g ฝ่ายกิจการนกั ศึกษา g กิจกรรมชมรมนกั ศึกษา
หรือติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0 2504 7638 - 9
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การศึกษาวิชาทหาร
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นักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อ
จนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ถึง 5 ของกรมการรักษาดินแดน สามารถสมัครเรียนได้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครวิชาทหาร
1.1 สำ�เร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปที ี่ 2
1.2 ไม่เคยหยุดพักการศึกษาวิชาทหารมาแล้วเกิน 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
1.3 มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
1.4 ไม่เป็นทหารประจำ�การ หรือทหารกองประจำ�การ หรือถูกก�ำ หนดตัวเข้ากองประจำ�การแล้ว
1.5 มีภูมิลำ�เนาอยู่จังหวัดใดก็ได้ แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกกำ�ลังสำ�รอง
กรมการรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ก่อน จึงขอโอนย้ายไปเรียน ณ ศูนย์ฝึกในจังหวัด
ทีท่ ่านมีภูมิลำ�เนาอยู่
2. ระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 31 พฤษภาคมของทุกปี
3. การสมัคร
ขอรับเอกสารสมัครเรียนวิชาทหารทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ หรือสมัครเรียนด้วยตนเองที่
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2504 7638 - 9, 0 2504 7697
- สำ�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 นครศรีธรรมราช
และยะลา
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กีฬามหาวิทยาลัย

นักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยให้นับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน
1.2 เป็นน กั ศึกษาตามหลักสูตรระดับป ริญญาตรี และไม่เคยจบการศกึ ษาระดับป ริญญาตรีม ากอ่ น
1.2.1 กรณีเป็นนักศึกษาใหม่แรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่า
2 ชุดวิชา
1.2.2 กรณีเป็นนักศึกษาเก่า ต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา และต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปัจจุบันอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
2. ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 15 กรกฎาคม ของทุกปี
3. การขอรับใบสมัครและการสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยขอรับใบสมัครได้จาก
3.1 กรอกแบบขอรับใบสมัครในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน (ด้านล่าง)
และส่งที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาตามทอี่ ยู่ข้างต้น หรือโทรศัพท์ 0 2504 7638 - 9, 0 2504 7697
3.2 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
3.3 สำ�เนาจากเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th โดยคลิกไปที่ สำ�นัก/หน่วยงาน สำ�นักบริการ
การศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. การป ระกาศร ายชื่ อ ประกาศร ายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นก ารพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละมี สิ ท ธิ์เข้ า ร่ ว ม
การคัดเลือกตัวเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆ ของกีฬามหาวิทยาลัยทางหน้าเว็บไซต์
ข้างต้น

✂
แบบขอรับใบสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย (กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................ชื่อสกุล...........................
รหัสนักศึกษา...............................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ซอย..............................
ถนน....................................ตำ�บล/แขวง...................................อำ�เภอ/เขต.......................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...
์ ........................โทรศัพท์................................
ลงชื่อ......................................................
               (...........................................................)

การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้เปิดช อ่ งทางการตดิ ต่อส อื่ สารระหว่างนกั ศึกษากบั ม หาวิทยาลัยเพือ่ ให้น กั ศึกษาสามารถ
ขอคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย e-mail
กระดานสนทนาใน Internet และการติดต่อด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โทรศัพท์

นักศึกษาทมี่ คี วามประสงค์ต อ้ งการขอ้ มูล ข่าวสารทั่วไปของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์
สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700, 0 2504 7788
นักศึกษาทมี่ ขี อ้ ส งสัยเกีย่ วกบั ก ารลงทะเบียนเรียน การเพิม่ - ถอนชุดวิชา การลาพักการศึกษา การสอบ
การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การสำ�เร็จการศึกษา ขอให้ติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
สำ�นักทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2504 7231 - 6
สำ�หรับข อ้ มูล ข่าวสารเกีย่ วกบั สถานทสี่ อบ ผลการสอบ และขนั้ ต อน วิธกี ารด�ำ เนินก จิ กรรมการศกึ ษา
ต่างๆ นักศึกษาสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทร. 0 2504 7799
นักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อขอคำ�ปรึกษาในปัญหาต่างๆ จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ (ดูรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ และพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฯ ได้ที่หน้า
18 - 19)
เพื่อให้เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่าง และรวดเร็วโปรดปฏิบัติ ดังนี้
		 1. ติดต่อสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
		 2. แจ้งชื่อ - ชื่อสกุล
		 3. แจ้งเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
		 4. ปัญหาที่ต้องการจะสอบถามต้องชัดเจน
(ดูร ายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกบั หน่วยงาน และเรือ่ งทตี่ ดิ ต่อ/เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร และ  e-mail address
ได้ทหี่ น้า 120 - 122)

2. จดหมาย

การติดต่อขอใช้บริการทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกับปัญหาที่
ไม่เร่งด่วน การเขียนจดหมายนักศึกษาควรระบุเลขประจำ�ตัวน ักศึกษา และประเด็นปัญหาให้ชัดเจนโดยจ่าหน้า
ซองระบุชื่อหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
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ติด
แสตมป์

สำ�นัก/สาขาวิชา/สถาบัน/ศูนย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ถ้าต อ้ งการตดิ ต่อเรือ่ ง การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ - ถอนชดุ วชิ า การลาพกั ก ารศกึ ษา การลงทะเบียน
สอบซ่อม ตลอดจนสอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้
ติด
แสตมป์

สำ�นักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ.333 ปทจ. หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

3. e-mail

e-mail ถือเป็นการติดต่อทที่ ันสมัย ซึ่งขณะนหี้ น่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงได้เพิ่ม
ช่องทางการตดิ ต่อน เี้ พือ่ เปิดโอกาสให้น กั ศึกษาสามารถตดิ ต่อก บั มหาวิทยาลัยได้ห ลากหลายชอ่ งทางมากยงิ่ ข นึ้
(สามารถดู e-mail address ได้จากหน้า 120 - 122) หรือนักศึกษาสามารถติดต่อทางหน้าจออิเล็กทรอนิกส์
Website ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ซึง่ น กั ศึกษาสามารถทจี่ ะขอค�
ำ ปรึกษาผา่ นกระดานสนทนา
(Webboard) ของหน่วยงานตา่ งๆ ได้แก่ สนทนาปริญญาโทโดยส�ำ นักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา บริการตอบค�ำ ถามนกั ศึกษา
โดยคณะทำ�งานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต และสนทนาทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ
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4. การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จดั ตัง้ หน่วยงานเพือ่ ให้บริการด้านการศึกษาแก่นกั ศึกษาทีป่ ระสงค์จะติดต่อโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ทีน่ กั ศึกษาต้องดำ�เนินการตัง้ แต่การสมัคร กิจกรรมระหว่างการศึกษา จนถึงการ
สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถขอรับบริการและขอคำ�แนะนำ�ปรึกษาได้ที่
1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
2) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ดูรายละเอียดหน้า 18 - 19)
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางโทรศัพท์และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

การติดต่อขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย
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 - 6
re.reoffice@stou.ac.th

(2) สาขาวิชาต่างๆ
- การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน
- วิธีการศึกษาชุดวิชา
- การสอบชุดวิชา
- การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ดูรายละเอียด หน้า 121
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●

หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

●

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

●

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

●

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

●

สาขาวิชานิติศาสตร์

●

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

●

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

●

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

●

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

●

สาขาวิชารัฐศาสตร์

●

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

●

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
สำ�นักบริการการศึกษา
- การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- การแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
- ทุนการศึกษา
- โครงการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
(4) ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
- นักศึกษาวิชาทหาร
- ชมรมนักศึกษา
- กีฬามหาวิทยาลัย
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โทรศัพท์/e-mail address
โทร. 0 2504 8511 - 7
laoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8351 - 3
caoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8502 - 4
edoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8181 - 6
msoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8361 - 5
lwoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8031 - 3
hsoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8036 - 7
nsoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8196 - 9
ecoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8041 - 2
heoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8358 - 9
psoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8046 - 7
agoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 8191 - 3
stoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7696
0 2504 7619
0 2504 7629
0 2504 7631- 7
co.esoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7638 - 9, 0 2504 7697
esoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ
(5) ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สำ�นักบริการการศึกษา
- การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
- การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ชำ�รุด/ไม่สมบูรณ์
(6) ศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค สำ�นักบริการการศึกษา
- บริการสอนเสริม ได้แก่ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า
การสอนเสริมผ่านสื่อ
- การใช้บริการที่ศูนย์บริการการศึกษา
- การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
(7) สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา
- ปัญหาเกี่ยวกับการรับฟัง - รับชมรายการวิทยุกระจาย
เสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์
- ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพซีดีเสียงประจำ�ชุดวิชาและวซี ีดี
ประจำ�ชุดวิชา
- การขอบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์
- ข้อมูลเกี่ยวกับ CD-ROM การสอนด้วยคอมพิวเตอร์
(8) สำ�นักคอมพิวเตอร์
- รายละเอียดของ Website มหาวิทยาลัย
(9) ศูนย์สารสนเทศ
- ตรวจสอบก�ำ หนดการกิจกรรมการศึกษาต่างๆ เช่น
การลงทะเบียนเอกสารการสอน การสอนเสริม
การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
การสอบ การอบรมเข้ม ฯลฯ
- วิธีด�ำ เนินการ และขอรับใบคำ�ร้อง
(10) สำ�นักบรรณสารสนเทศ
- การขอใช้บริการห้องสมุด และบริการสื่อการศึกษาต่างๆ
(11) ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สำ�นักวิชาการ
- การอบรมเข้มชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพของ

แต่ละสาขาวิชา
- การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(12) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
- ทำ�หน้าที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

โทรศัพท์/e-mail address
โทร. 0 2504 7623, 0 2504 7626
esoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7612 - 6
esoffice@stou.ac.th

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

โทร. 0 2504 7426 - 8
csoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7191 - 5, 0 2504 7788,
0 2982 9700
(อัตโนมัติ 18 หมายเลข)
ic.proffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7463 - 4
dioffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7531 - 4
pt.aaoffice@stou.ac.th
ดูรายละเอียดหน้า 18 - 19

ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท ี่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521
เป็นป ีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรจัดต ั้งม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
จึ ง ท รงพ ระกรุ ณาโ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพ ระร าชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไ ว้ โดยคำ �แ นะนำ �แ ละยิ น ยอมข อง
สภานิติบัญญัตแิ ห่งช าติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช พ.ศ. 2521”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุกเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวทิ ยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยร ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 5 ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยข ึ้นมหาวิทยาลัยห นึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช” เป็น
สถาบันการศึกษาแบบไม่มชี ั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทำ�การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำ�รุงวัฒนธรรม
ให้มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชเป็นน ิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา 6 การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุ-
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือวิธีการอย่างอื่นท ี่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าช ั้นเรียน
ตามปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก ำ�หนดโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
มาตรา 7 การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แบ่งเป็นสาขาวิชา
การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสาขาวิชา ให้ทำ�เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศใน
ราชกิจจ านุเบกษา
มาตรา 8 มหาวิทยาลัยอ าจมสี ่วนราชการ ดังนี้
(1) สำ�นักงานอธิการบดี
(2) สถาบันเพื่อการวิจัย และส�ำ นักเพื่อส ่งเสริมการศึกษาหรือเพื่อบริการทางวิชาการ
สำ�นักงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็น กอง และแผนก หรือส่วนราชการทเี่รียกชื่ออย่างอื่น
สถาบันและสำ�นัก อาจแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ ฝ่าย และสำ�นักงานเลขานุการ
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ศูนย์ ฝ่าย และส�ำ นักงานเลขานุการ อาจแบ่งส ว่ นราชการเป็นแ ผนกหรือส ว่ นราชการทเี่ รียกชอื่ อ ย่างอนื่
มาตรา 9 การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน และสำ�นัก ตามมาตรา 8 ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ ฝ่าย สำ�นักงานเลขานุการ กอง และแผนก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้ทำ�เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศในราชกิจจ านุเบกษา
มาตรา 10 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 มหาวิทยาลัยจ ะรับสถาบันวิชาการชั้นส ูงอื่นเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยก ็ได้ และมอี ำ�นาจให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่ง
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันวิชาการชั้นสูงนั้นๆ ได้
การรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้ทำ�เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมส ถาบันว ชิ าการชนั้ ส งู ซ งึ่ เข้าส มทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามขอ้ บ งั คับท สี่ ภามหาวิทยาลัย
กำ�หนด
มาตรา 11 นอกจากเงินที่ก�ำ หนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอ าจมรี ายได้ดังนี้
(1) เงินผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) ทรัพย์สินซึ่งมผี ู้ให้แก่มหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำ�ส่งกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
มาตรา 12 บรรดาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์และตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 2 การดำ�เนินง าน
มาตรา 13 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต งั้  ปลัดท บวงมหาวิทยาลัยห รือผ แู้ ทน อธิบดีก รมประชาสัมพันธ์ห รือผ แู้ ทน อธิบดีก รมไปรษณีย์
โทรเลขหรือผู้แทน ผู้อำ�นวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ผู้ว่าการการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทยหรือผู้แทน และอธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง กรรมการสภาวิชาการซึ่งสภาวิชาการเลือก
จำ�นวนหนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะได้ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีจำ�นวน
ไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเก้าคน
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผดู้ ำ�รงตำ�แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแ ต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำ�แนะนำ�ของ
อธิการบดี
มาตรา 14 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำ�รงตำ�แหน่งสองปี
แต่จ ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ในกรณีท นี่ ายกสภามหาวิทยาลัยหรือก รรมการสภามหาวิทยาลัยผ ทู้ รงคณุ วุฒพิ น้ จ ากต�ำ แหน่งก อ่ นวาระ
และได้ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ ผ ดู้ �ำ รงต�ำ แหน่งแ ทนแล้ว หรือในกรณีท ที่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งต ั้งนั้นอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออ ยูข่ องกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ ึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
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ในกรณีท นี่ ายกสภามหาวิทยาลัยแ ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ทู้ รงคณุ วุฒพิ น้ จ ากต�ำ แหน่งต ามวาระ
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยแ ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา 15  สภามหาวิทยาลัยม อี �ำ นาจหน้าทีค่ วบคุมด แู ลกจิ การทวั่ ไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
มีอำ�นาจหน้าทีด่ ังนี้
(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทะนุบ�ำ รุงวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแ ละนโยบายของรัฐ
(2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจดั ต งั้ ยุบ รวม และเลิก สำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน สำ�นักแ ละสาขาวชิ า แล้วแ ต่ก รณี
(5) อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำ�
(7) อนุมตั กิ ารแต่งต งั้ แ ละถอดถอนรองอธิการบดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน ผูอ้ �ำ นวยการส�ำ นัก รองผอู้ �ำ นวยการ
สถาบัน รองผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
(8) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยม อบหมาย
(10) หน้าทีอ่ ื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท ี่มิได้ร ะบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา 16 ให้มสี ภาวิชาการ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ ประธานกรรมการประจำ�
สาขาวิชา ผูอ้ ำ�นวยการสถาบัน ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นัก และศาสตราจารย์ป ระจำ� เป็นก รรมการโดยต�ำ แหน่งกับผแู้ ทน
คณาจารย์ประจำ�ที่คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ป ระจำ�สาขาวิชา สาขาวิชาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
มาตรา 17 ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจำ�ดำ�รงต�ำ แหน่งสองปี แต่อาจได้รับเลือกให้ด�ำ รงตำ�แหน่งใหม่อีกได้
ในกรณีที่ผแู้ ทนคณาจารย์ประจำ�พ้นจากต�ำ แหน่งก่อนวาระ และได้มีการเลือกผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนแล้ว
ให้ผู้ได้ร ับเลือกอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงครบตามวาระของผซู้ ึ่งตนแทน
มาตรา 18 สภาวิชาการมอี ำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) พิจารณาก�ำ หนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(2) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สถาบัน สำ�นักแ ละสาขาวิชา
(4) พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าส มทบในมหาวิทยาลัย
(5) เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ู้ทรงคุณวุฒิ
(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(7) จัดหาวธิ กี ารอนั จ ะยงั ก ารศกึ ษา การวจิ ยั  และการบริการทางวชิ าการของมหาวิทยาลัยให้เจริญย งิ่ ข นึ้
(8) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

127

มาตรา 19  การประชุมข องสภามหาวิทยาลัย การประชุมข องสภาวชิ าการ การประชุมข องคณะกรรมการ
ประจำ�สาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอการแต่งตั้ง หรือการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับทสี่ ภามหาวิทยาลัยก ำ�หนด
มาตรา 20 ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท ำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย
อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่ง
ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยห รือได้ร ับปริญญาชั้นใดชั้นห นึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอ ื่น
หรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยร ับรอง
อธิการบดีด �ำ รงต�ำ แหน่งส ปี่ ี แต่จ ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ ใหม่อ กี ก ็ได้ การถอดถอนอธิการบดี
ก่อนครบวาระ ต้องนำ�ความกราบบังคับทูลเพื่อทรงถอดถอน
รองอธิการบดีต้องมคี ุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับอธิการบดี และให้อธิการบดีเป็นผ ู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีพ้นจากตำ�แหน่งพร้อมกับอ ธิการบดี
มาตรา 21 ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามี
รองอธิการบดีห ลายคน ให้ร องอธิการบดีท อี่ ธิการบดีม อบหมายเป็นผ รู้ กั ษาการแทน ถ้าอ ธิการบดีไม่ได้ม อบหมาย
ให้รองอธิการบดีทมี่ ีอาวุโสเป็นผรู้ ักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มรี องอธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ตำ�แหน่งอธิการบดี
ว่างลงให้น ายกสภามหาวิทยาลัยแ ต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยค นใดคนหนึ่งเป็นผรู้ ักษาการแทนอธิการบดี
มาตรา 22 ในสาขาวชิ าหนึง่ ให้ม คี ณะกรรมการประจำ�สาขาวชิ าคณะหนึง่ ป ระกอบดว้ ยประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการจ�ำ นวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดค น ซึ่งคณาจารย์ประจำ�ในสาขาวิชานั้นเลือก
ให้คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาแต่งตั้งผู้ใดผหู้ นึ่งเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการประจำ�สาขาวชิ าด�ำ รงต�ำ แหน่งส ปี่ ี แต่อ าจได้รบั เลือกให้ด �ำ รงต�ำ แหน่งใหม่
อีกได้
คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามีหน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นทสี่ ภามหาวิทยาลัยห รือสภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา 23 ในสถาบันหรือสำ�นักหนึ่ง ให้มีผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักคนหนึ่ง เป็น
ผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบในกิจการของสถาบันหรือส�ำ นัก และจะมรี องผอู้ ำ�นวยการสถาบันหรือรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นัก
จะมอบหมาย
ผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นข องมหาวิทยาลัย และให้ด�ำ รงตำ�แหน่งสปี่ ี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
รองผู้อำ�นวยการสถาบันหรือรองผู้อำ�นวยการสำ�นักต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อำ�นวยการสถาบัน
หรือผ ู้อ�ำ นวยการสำ�นัก และให้อธิการบดีด ้วยความเห็นช อบของผู้อ�ำ นวยการสถาบันห รือผ ู้อำ�นวยการสำ�นัก เป็น
ผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองผอู้ ำ�นวยการสถาบันห รือร องผอู้ ำ�นวยการสำ�นักต ่อสภามหาวิทยาลัย
ให้รองผู้อำ�นวยการสถาบันหรือรองผู้อำ�นวยการสำ�นักพ้นจากตำ�แหน่งพร้อมกับผู้อำ�นวยการสถาบัน
หรือผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก
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มาตรา 24 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาและกรรมการ
ประจำ�สาขาวชิ า ตลอดจนการด�ำ เนินง านของคณะกรรมการประจำ�สาขาวชิ า และการด�ำ เนินง านของสถาบันห รือ
สำ�นัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับทสี่ ภามหาวิทยากำ�หนด
มาตรา 25 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีด ังนี้
(1) ศาสตราจารย์ ซึ่งอาจเป็นศาสตราจารย์ประจำ�หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4) อาจารย์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำ�หรืออาจารย์พิเศษ
มาตรา 26 คุณสมบัตแิ ละวธิ กี ารแต่งต งั้ ศ าสตราจารย์ป ระจำ� รองศาสตราจารย์ และผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา 27 ศาสตราจารย์พิเศษนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำ�เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยจ ากผซู้ งึ่ ม ไิ ด้เป็นค ณาจารย์ป ระจำ�ของมหาวิทยาลัย แต่ต อ้ งมคี ณุ สมบัตทิ างวชิ าการเช่นเดียวกบั 
ศาสตราจารย์ประจำ�
มาตรา 28 ให้ศ าสตราจารย์ป ระจำ�ซงึ่ พ น้ จ ากต�ำ แหน่งไปโดยไม่มคี วามผดิ เป็นศ าสตราจารย์เกียรติคณุ
มาตรา 29 อาจารย์ประจำ�ต้องมีคุณวุฒิได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเป็นผู้มีความชำ�นาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของ
มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษนั้นอธิการบดีจะแต่งตั้งขึ้นประจำ�ปีการศึกษาโดยคำ�เสนอแนะของประธานกรรมการ
ประจำ�สาขาวชิ าจากบคุ คลทมี่ คี ณุ วุฒเิ ช่นเดียวกบั อ าจารย์ป ระจำ�หรือม คี วามช�ำ นาญในสาขาวชิ าทมี่ กี ารสอนของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา 30 ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบ ัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา 31 มหาวิทยาลัยมอี ำ�นาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มกี ารสอนของมหาวิทยาลัย
การกำ�หนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 32 สภามหาวิทยาลัยอ าจออกขอ้ บ งั คับก �ำ หนดให้ผ สู้ �ำ เร็จก ารศกึ ษาชนั้ ป ริญญา ได้ร บั ป ริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา 33 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกำ�หนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร ได้ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกให้แก่ผสู้ ำ�เร็จก ารศึกษาในสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว
(2) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ยังไม่ถึงขั้นปริญญาตรี
(3) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผสู้ ำ�เร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา 34 มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริญญานั้นๆ
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มาตรา 35 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผไู้ ด้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตรก็ได้
การกำ�หนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
สภามหาวิทยาลัยก �ำ หนด
มาตรา 36 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกำ�หนดให้มีเครื่องหมายนักศึกษาและกำ�หนดการใช้
เครื่องหมายดังกล่าวได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 4 บทก�ำ หนดโทษ
มาตรา 37 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มว ิทยฐานะ หรือเครื่องหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
ไม่มสี ทิ ธิท จี่ ะใช้ หรือแ สดงดว้ ยประการใดๆ ว่าต นมปี ริญญา ประกาศนียบัตรชนั้ ส งู อนุปริญญา หรือป ระกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระทำ�เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 38 ในระหว่างทยี่ งั ม ไิ ด้ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต งั้ น ายกสภามหาวิทยาลัยแ ละกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สภามหาวิทยาลัยป ระกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณหรือผู้แทน เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจแ ละสงั คมแห่งช าติห รือผ แู้ ทน เลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาแห่งช าติห รือ
ผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน อธิบดีกรมไปรษณีย์ โทรเลขหรือผู้แทน ผู้อำ�นวยการองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
ส ภามหาวิทยาลัย และผอู้ �ำ นวยการกองแผนงาน สำ�นักงานปลัดท บวงมหาวิทยาลัย เป็นก รรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบญั ญัตฉิ บับน ี้ คือ เพือ่ ส นองความตอ้ งการของผทู้ ปี่ ระสงค์จ ะได้รบั โอกาสในการศกึ ษาตอ่ 
ระดับอ ดุ มศึกษา ซึง่ ม จี �ำ นวนเพิม่ ม ากขนึ้ เห็นค วรสง่ เสริมให้ม กี ารศกึ ษาระบบเปิดโดยอาศัยส อื่ ก ารสอนทางไปรษณีย์
วิทยุก ระจายเสียงและวทิ ยุโทรทัศน์ เพือ่ ให้ผ เู้ รียนศกึ ษาดว้ ยตนเองและไม่จ �ำ เป็นต อ้ งมาเข้าช นั้ เรียนตามปกติ การศกึ ษา
ระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้ที่
ประกอบอาชีพอ ยูแ่ ล้วให้ได้ม โี อกาสเพิม่ พูนว ทิ ยฐานะ อนั เป็นส ว่ นของการศกึ ษาตลอดชวี ติ และเป็นการให้การศกึ ษาแก่
ชนทุกชั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการขยายโอกาส
ในการศึกษาต่อสำ�หรับผู้ส�ำ เร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้เห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น
จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547
โดยทีม่ กี ารปฏิรปู ร ะบบราชการเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านราชการมปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข นึ้ แ ละได้ม กี ารนำ�วธิ กี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เพื่อมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและลดขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านทเี่ กินค วามจ�ำ เป็นป ระกอบกบั ม กี ารปฏิรปู ก ารศกึ ษา จึงส มควรปรับปรุงข อ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ้วย การศึกษาขั้นป ริญญาตรี ให้เหมาะสมยิ่งข ึ้นแ ละสอดคล้องกับห ลักการดังก ล่าว อาศัยอ ำ�นาจ
ตามความในมาตรา 6 มาตรา 15(2) และ (3) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชจึงอ อกข้อบ ังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ต้นปกี ารศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526
(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527
(6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2527
(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527
(8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2528
(9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 10) พ.ศ. 2528
(10) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 11) พ.ศ. 2528
(11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 12) พ.ศ. 2531
(12) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 13) พ.ศ. 2536
(13) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 14) พ.ศ. 2542
(14) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 15) พ.ศ. 2543
ข้อ 4 บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอื่นใดในส่วนทบี่ ัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข ้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับนี้ และในการนี้ให้มีอำ�นาจกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นได้โดยประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีท มี่ ปี ญั หาเกีย่ วกบั ก ารปฏิบตั ติ ามขอ้ บ งั คับน ี้ ให้อ ธิการบดีเสนอตอ่ ส ภามหาวิทยาลัยเพือ่ ว นิ จิ ฉัย
ชี้ขาด
หมวด 1
การจัดการศึกษา
ข้อ 7 มหาวิทยาลัยจ ดั ระบบการศกึ ษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งป กี ารศกึ ษาออกเป็นส องภาคการศกึ ษา
ปกติ ซึ่งมรี ะยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัดภาคพิเศษซึ่งมรี ะยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณีท หี่ ลักสูตรใดมเี หตุผลอนั ส มควร สภามหาวิทยาลัยอ าจก�ำ หนดให้ภ าคการศกึ ษาของหลักสูตรนนั้ 
แตกต่างจากที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนีต้ ามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกำ�หนดสาระทางวิชาการผ่าน
สือ่ ก ารสอนทางไปรษณีย์ วิทยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สือ่ อ เิ ล็กทรอนิกส์ หรือว ธิ กี ารอย่างอนื่ ท เี่ อือ้ ต อ่ ก ารศกึ ษา
ด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียนตามปกติ  และอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยมศี ูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค และศูนย์บริการการศึกษาประจำ�
ท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
ข้อ 9 มหาวิทยาลัยจ ัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่
สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาในระดับอ นุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 10 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มรี ะยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และให้มีเวลาการศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
จึงจะยื่นคำ�ขอสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 11 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดังต่อไปนี้ จึงจะยื่น
คำ�ขอสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และให้มเี วลาการศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
(2) นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี และให้มีเวลาการศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 12 นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
การยกเว้นชุดวิชาบางชุดวิชาให้นั้น มีเวลาการศึกษาดังนี้
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(1) นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยกเว้น
ชุดว ชิ าบางชดุ ว ชิ าให้ม สี ทิ ธิท จี่ ะศกึ ษาไม่เกิน 3 เท่าข องระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะตอ้ งลงทะเบียนเรียนไม่น อ้ ย
กว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
(2) นักศึกษาซึ่งได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิที่จะศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร
แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
(3) นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตร
ปกติ ซึ่งทำ�ให้จำ�นวนชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดเกินกว่าจ�ำ นวนที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ มหาวิทยาลัยจะเพิ่มเวลา
ในการศึกษาจากที่กำ�หนดในข้อ 10 และข้อ 11 ให้อีก 1 ปีการศึกษา
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยจัดงานรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
6 หน่วยกิต และนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้
(1) หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา ตามหลักสูตร
สาขาวิชาที่ศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา ตามหลักสูตร
สาขาวิชาที่ศึกษา
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้การจัดงานรายวิชาในแต่ละ
ชุดวิชาให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กำ�หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนีต้ ามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด 2
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 14 ผูม้ สี ิทธิเข้าศึกษาต้องมคี ุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผทู้ ี่สำ�เร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) เป็ น ผู้ ที่ สำ � เร็ จ ชั้ น ป ระโยคมั ธ ยมศึ ก ษาต อนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ตามที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ การ
รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า
25 ปีบรบิ รู ณ์ ในวนั เปิดภ าคการศกึ ษาทสี่ มัคร หรือผ า่ นการอบรมหลักสูตรระดับป ระกาศนียบัตรทสี่ ภามหาวิทยาลัย
รับรอง
(3) เป็นผู้ที่สำ�เร็จอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยร ับรอง
(4) เป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับ
การเทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ 15 ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมคี ุณสมบัตติ ามข้อ 14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือ
เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
หากการกระท�
ำ นั้นได้กระทำ�โดยมิได้มเี จตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ�
จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้ มื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อ 16 มหาวิทยาลัยจ ะรับผู้มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 14 และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ 15 เข้าศึกษา
โดยไม่มกี ารสอบคัดเลือก
ข้อ 17 ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศ กึ ษาสามารถสมัครเป็นน กั ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพียงหลักสูตรเดียว และ
ให้เป็นไปตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาทมี่ หาวิทยาลัยจ ะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 18 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็น
นักศึกษาแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประกาศให้ทราบ
เป็นคราวๆ ไป
ข้อ 19 สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 14 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
(4) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษา
(5) ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษา
สถานภาพนักศึกษา
(6) ไม่ส �ำ เร็จก ารศกึ ษาภายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตรเว้นแ ต่จ ะได้ร บั อ นุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
ให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
(7) ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อ
(8) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแ ละมโี ทษถึงขั้นให้ออก
(9) ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การมีลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับผนู้ ั้นเข้าศึกษาโดยให้มคี ณะกรรมการ
ทำ�หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มสี ิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีท มี่ เี หตุจ �ำ เป็นไม่อ าจตรวจสอบให้แ ล้วเสร็จภ ายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดในวรรคหนึง่ ได้ให้เสนอตอ่ 
อธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน 6 เดือน
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และ
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
โทษทางวนิ ยั ท จี่ ะลง ผูม้ อี �ำ นาจสงั่ ล งโทษทางวนิ ยั หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารในการพจิ ารณาลงโทษทางวนิ ยั 
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า 6 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปที ี่ 1
(2) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 6 ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปที ี่ 2
(3) นักศึกษาทสี่ อบไล่ได้ตั้งแต่ 12 ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(4) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 18 ชุดวิชาขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปที ี่ 4
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หมวด 3
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน
3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจ�ำ นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ข้อ 24 มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำ�หนด ให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำ�
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
นักศึกษาที่ไม่ได้ล งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด และประสงค์จ ะลาพกั ก ารศกึ ษา
หากจะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นค�ำ ร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น
ตามอัตราที่กำ�หนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 26 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาที่ศึกษาได้ เมื่อเหลือวิชา
ที่จะต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
ข้อ 27 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กำ�หนดในข้อบังคับนี้ หากประสงค์
จะลงทะเบียนสอบซ่อม ให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด
ข้อ 28 นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำ�นวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำ�นวน
3 ชุดวิชา
ข้อ 29 นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใดภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว
ให้ยื่นค�ำ ร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่
นักศึกษา
ข้อ 30 ในกรณีท มี่ หาวิทยาลัยป ระกาศไม่เปิดก ารเรียนการสอนชดุ ว ชิ าในภาคการศกึ ษาใด ภายหลังจ าก
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและมหาวิทยาลัย
จะคืนค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ 31 นักศึกษาซึ่งมีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ในกรณีที่นักศึกษา
มีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป
ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การยื่นคำ�ร้องขอลาพัก
ต้องกระทำ�ภายในก�ำ หนดเวลาของการถอนชดุ ว ชิ า และให้ถ อื ว่าเป็นการถอนชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนไว้แ ล้วด ว้ ย
คำ�ร้องขอลาพกั ก ารศกึ ษาทไี่ด้ย นื่ ห ลังก �ำ หนดเวลาของการถอนชดุ ว ชิ าในภาคการศกึ ษานนั้ ให้ถ อื ว่าค �ำ ร้องนนั้ ต กไป
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นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาใดไว้แ ล้วแ ละขอลาพกั ก ารศกึ ษามากกว่าห นึง่ ภ าคการศกึ ษา
ให้ถือว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
เป็นการลาพักการศึกษาและให้นำ�ความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อร ักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดง
ความประสงค์โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 32 การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา จะมผี ลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยป ระกาศกำ�หนด
ข้อ 33 การด�ำ เนินก จิ กรรมในหมวดนี้ ให้เป็นต ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัย
ประกาศกำ�หนดให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หมวด 4
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 34 ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและ
ใช้วิธกี ารประเมินผลการศึกษา ดังนี้
(1) การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2) การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆ จะกำ�หนดในช่วงก่อนส�ำ เร็จการศึกษา
ข้อ 35 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชา
เชิงทฤษฎีหรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มอี ำ�นาจกำ�หนดเกณฑ์การให้ค ะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติ
และการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ก ารประเมินผ ลทมี่ กี ารก�ำ หนดสดั ส่วนโดยสภาวชิ าการ ทัง้ นีต้ ามทกี่ �ำ หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดเกณฑ์
การให้คะแนนแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ
เป็นรายชุดวิชาไป
ประเภทข้อสอบ และจำ�นวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามที่สภาวิชาการกำ�หนด
ข้อ 36 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติ
หากนกั ศึกษาสอบไล่ไม่ผ า่ นให้น �
ำ คะแนนกจิ กรรมหรือค ะแนนฝกึ ป ฏิบตั ดิ งั ก ล่าวไปรวมกบั ค ะแนนในการสอบซอ่ ม
ของภาคการศึกษานั้น
หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และทำ�กิจกรรมหรือฝึกปฏิบัตทิ ำ�ใหม่
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ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินก ารดังต่อไปนี้
(1) การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำ�ดับขั้น
ผลการสอบพิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2) กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและ
เข้าส อบซอ่ มเฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต อ้ งสอบภาคปฏิบตั ิ ถ้าน กั ศึกษาสอบซอ่ มในภาคทฤษฎีไม่ผ า่ นอกี นักศึกษาจะตอ้ ง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจ ะสอบผ่าน
(3) กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและ
เข้าส อบซอ่ มเฉพาะภาคปฏิบตั ิ ไม่ต อ้ งสอบภาคทฤษฎี ถ้าน กั ศึกษาสอบซอ่ มในภาคปฏิบตั ไิ ม่ผ า่ นอกี น กั ศึกษาจะตอ้ ง
ล งทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ านใี้หม่ การลงทะเบียนเรียนซ� 
้ำ สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศกึ ษาทเี่ ปิดส อนโดยสอบเฉพาะ
ภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
ทั้งนี้การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ 38 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) การตัดสินผลการสอบให้ถือคะแนนรวมของทั้งภ าคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2) กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและ
เข้าส อบซอ่ มเฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต อ้ งสอบภาคปฏิบตั ิ ถ้าน กั ศึกษาสอบซอ่ มในภาคทฤษฎีไม่ผ า่ นอกี นักศึกษาจะตอ้ ง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและ
เข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ใน
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอน โดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
ทั้งนี้หากมกี ารปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งท ฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ 39 การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 40 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้ลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาดังนี้
ลำ�ดับขั้น
ความหมาย
H
เกียรตินิยม (Honor)
S
ผ่าน (Satisfactory)
U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ข้อ 41 นักศึกษาจะได้รับลำ�ดับขั้น I ในแต่ละชุดวิชา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาทลี่ งทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2) นั ก ศึ ก ษาไ ด้ ค ะแนนฝึ ก ป ฏิ บั ติ ห รื อ ค ะแนนการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมวิ ช าชี พ ตามห ลั ก สู ต ร
ไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
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กรณีตาม (1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำ�ดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม
โดยไม่มีเครื่องหมาย* ที่แสดงว่าเป็นลำ�ดับขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมลำ�ดับขั้น I
จะถูกเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ
ข้อ 42 การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้
ลำ�ดับขั้น H และ S เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้ว
หรือที่กำ�ลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสม ให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 43 เมือ่ น กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าใดแล้ว และสอบไม่ผ า่ นมากกว่าห นึง่ ค รัง้ ให้น บั ช ดุ ว ชิ าสะสม
ในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มเี ครื่องหมาย* กำ�กับที่ล�ำ ดับขั้นผลการสอบ
ข้อ 44 นักศึกษาทสี่ อบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ำ�จนกว่าจะสอบได้
แต่ถ้าหากนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซ้ำ�อีกหรือเลือกเรียนชุดวิชา
เลือกชุดวิชาอื่นแทนก็ได้
ข้อ 45 มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำ�ดับขั้นคะแนน
ที่ได้รับในทุกชุดวิชา
ข้อ 46 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราวๆ ไป
หมวด 5
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 47 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์” ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วยรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกจำ�นวนไม่น้อยกว่า
6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน
สำ�นักทะเบียนและวัดผลอีกจำ�นวนไม่เกิน 2 คน ให้ทำ�หน้าที่ผชู้ ่วยเลขานุการก็ได้
คุณสมบัติ การมลี ักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง วิธกี ารดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 48 ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอ�ำ นาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้ส อดคล้องกับก ารดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3) พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ และผศู้ ึกษาตามอัธยาศัย
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ในแต่ละ
สาขาวิชา
(5) ดำ�เนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ 49 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ สามารถ
ยืน่ ค �ำ ร้องตอ่ มหาวทิ ยาลัยได้ต งั้ แต่ภ าคการศกึ ษาแรกทเี่ ข้าศ กึ ษาเป็นต้นไป และจะตอ้ งเสียค า่ ธ รรมเนียมการเทียบ
ผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก �ำ หนด
ข้อ 50 การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งอ อกเป็น 3 ประเภทคือ
(1) การเทียบงานรายวิชาของผศู้ กึ ษาในระบบการศกึ ษา เป็นการน�
ำ รายวิชาหรือก ลุม่ รายวิชาทไี่ด้ศ กึ ษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2) การเทียบงานรายวิชา หรือง าน หรือป ระสบการณ์เป็นง านรายวิชาของผศู้ กึ ษานอกระบบการศกึ ษา
เป็นการน�
ำ งานหรือป ระสบการณ์ข องผศู้ กึ ษานอกระบบการศกึ ษามาเทียบเป็นง านรายวิชาเข้าส หู่ ลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(3) การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำ�งานหรือ
ประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงาน
รายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 รายวิชาหรือก ลุม่ ร ายวิชาทนี่ �
ำ มาขอเทียบงานรายวิชาของนกั ศึกษาซงึ่ ได้ร บั ก ารขนึ้ ท ะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ยื่นคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ 50(1) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยร ับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือ กลุ่ม วิชานั้น ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม หรือ ตรงกับ เนื้อหาของ
ชุดวิชาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของชุดวิชาที่ขอเทียบ
ผลการศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น ต้องได้ลำ�ดับขั้นไม่ต่ำ�กว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนน
ไม่ต่ำ�กว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
ข้อ 52 การเทียบงานรายวิชาหรือก ลุม่ ว ชิ าให้เทียบได้ไม่เกินส ามในสขี่ องชดุ ว ชิ าตามหลักสูตรทขี่ อเทียบ
และเมื่อเทียบงานรายวิชา นักศึกษาจะต้องมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หนึ่งปกี ารศึกษา
งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำ�มารวม
คำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร
ข้อ 53 รายวิชาหรือก ลุม่ ร ายวิชาทนี่ �
ำ มาขอเทียบงานรายวิชาของนกั ศึกษา ซงึ่ ได้ร บั ก ารขนึ้ ท ะเบียน
เป็นนกั ศึกษาแล้ว และได้ย นื่ ค �ำ ร้องขอเทียบงานรายวิชาตามขอ้ 50(2) ต้องมลี กั ษณะตามทคี่ ณะกรรมการบริหาร
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 54 งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งยื่นคำ�ขอ
เทียบงานรายวิชาตามขอ้ 50(2) หรือข อ้ 50(3) ต้องมลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารทสี่ ภามหาวิทยาลัยก �ำ หนด
โดยค�
ำ แนะนำ�ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 55 ให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ได้แต่งตั้งขึ้นในแต่ละสาขาวิชา เป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือการเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชา
ในชุดวิชาของสาขาวิชาภายในระยะเวลาอันส มควร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพื่อประโยชน์แห่งการเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบและผู้ศึกษา
ตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทดสอบความรู้เนื้อหาสาระที่นำ�มาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษา
นอกระบบและตามอธั ยาศัยด ว้ ยวธิ ตี า่ งๆ ตามทคี่ ณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์
เห็นสมควร เช่น สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ฝึกปฏิบัติ หรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
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ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์อาจดำ�เนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการก็ได้
หมวด 6
การโอนชุดวิชา
*ข้อ 56 การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำ�ชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่าน
แล้วห ลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ข องมหาวิทยาลัยท งั้ ในระดับป ระกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือในระดับส งู ก ว่าป ริญญาตรี หรือส มั ฤทธิบ ตั รตามโครงการสัมฤทธิบ ตั ร มาใช้แ ละให้โอนได้ท กุ ช ดุ ว ชิ าทปี่ รากฏ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 7
การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอก
ข้อ 57 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกสามารถกระทำ�ได้ ดังนี้
(1) จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(2) จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะ
ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก
(3) การย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
แล้ว
(4) นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้อง
ศึกษาครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ ภายในกำ�หนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตร
ที่ย้ายเข้าศึกษา
หมวด 8
การส�ำ เร็จการศึกษา
ข้อ 58 ผู้สำ�เร็จการศึกษาต้องมคี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) สอบได้จำ�นวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำ�หนดของสาขาวิชา
(2) มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบ และข้อบังคับ
(3) ไม่มคี วามประพฤติเสื่อมเสีย
(4) ไม่มภี าระหนีส้ ินต่อมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ		 *แก้ไขโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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ข้อ 59 ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้
โดยเฉพาะ  นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
ปริญญาตรีที่ตนจะขอรับอนุปริญญา
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 60 ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวัน
สิ้นภาคการศึกษาภาคสุดท้ายทนี่ ักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ช ุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ 61 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเป็น
ผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพ ิจารณาอนุมัติ
ข้อ 62 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำ�เร็จการศึกษา วันสำ�เร็จการศึกษาให้ถือวันถัดจากวันสิ้นสุด
การสอบประจำ�ภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร
แต่มายื่นในภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำ�ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอส�ำ เร็จการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 63 มหาวิทยาลัยจ ะบันท กึ แ ละรายงานผลการส�ำ เร็จก ารศกึ ษาในใบรายงานผลการศกึ ษาตามลำ�ดับข นั้
คะแนนในชุดวิชาที่สอบผ่าน
ข้อ 64 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(ก) สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
(ข) ไม่เคยสอบได้คะแนนลำ�ดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
(ค) ไม่เคยเรียนซ้ำ�ชุดวิชาใด เพื่อย กระดับคะแนน
(ง) มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H เป็นจ�ำ นวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด
(2) เกียรตินิยมอันดับสอง มีคุณสมบัตติ ามข้อ (ก) (ข) และ (ค) อีกทั้งเป็นผทู้ ี่มชี ุดวิชาสะสมของลำ�ดับ
ขั้น H เป็นจ�ำ นวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
ข้อ 65 นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไม่มสี ิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 66 บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิต
ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้ร ับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือ
แขนงวิชาใดในปีการศึกษาใด จะได้รับเข็มทองคำ�ตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือ
แขนงวิชานั้น
ข้อ 67 เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจใน
คำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้น ให้มสี ิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท ี่ได้รับทราบคำ�สั่ง
หรือคำ�วินิจฉัย แล้วแต่กรณี
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การอุ ท ธรณ์ การพิ จารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอุ ท ธรณ์ ใ ห้ เป็ น ไ ปตามข้ อ บั ง คั บ ที่ 
สภามหาวิทยาลัยก ำ�หนด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 68 ในระหว่างทยี่ งั ไม่มรี ะเบียบ ประกาศ คำ�สงั่ หรือม ติอ นื่ ใดทตี่ อ้ งออกตามขอ้ บ งั คับน ี้ให้น �
ำ ระเบียบ
ประกาศ คำ�สั่ง หรือมติที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บ ังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ประกาศ คำ�สั่ง หรือมติตามข้อบ ังคับนี้
ข้อ 69 ในระหว่างทยี่ งั ไม่มขี อ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การศกึ ษาระดับอ นุปริญญา
หรือประกาศนียบัตร ให้ใช้ข ้อบ ังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ้วย การศึกษาขั้นป ริญญาตรี พ.ศ. 2523
และทแี่ ก้ไขเพิม่ เติมเฉพาะในสว่ นทเี่ กีย่ วกบั ก ารศกึ ษาระดับอ นุปริญญาหรือป ระกาศนียบัตรไปพลางกอ่ น จนกว่า
จะมขี ้อบังคับ 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) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ไว้ ดังต่อไปนี้
“สอบได้ช ดุ ว ชิ าครบตามหลักสูตร ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศกึ ษานัน้ ๆ” หมายถงึ สอบได้ช ดุ ว ชิ าครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ สำ�หรับกรณีที่สาขาวิชากำ�หนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้น
เพราะผู้สมัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำ�หนด จึงไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯ
ดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาทกี่ ำ�หนดในหลักสูตร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยโดยค�
ำ แนะนำ�ของสภาวชิ าการ จึงก �ำ หนดขอ้ บ งั คับ วา่ ด ว้ ย การศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 56 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนแี้ ทน
“ข้อ 56 การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำ�ชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบ
ผ่านแล้วหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรมาใช้  และให้โอนได้
ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชขี้ าด”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบ ังคับนี้
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) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยาม ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
“การเทียบแทน หมายความว่า การนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง ครอบคลุม หรือ
คล้ายคลึงกันซึ่งได้ถูกกำ�หนดมาให้ใช้แทนกัน”
ข้อ 4 ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ 12/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
“ข้อ 12/1 นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรเดิมตาม
ที่กำ�หนดในข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิที่จะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำ�ลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่กำ�หนดในข้อ 10 ข้อ 11 หรือข้อ 12”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 43 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับชุดวิชา
สะสมในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * กำ�กับที่ลำ�ดับขั้นความสามารถใน
การเรียนรู้”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 45 มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำ�ดับขัน้ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา”
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 45/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
“ข้อ 45/1 การบันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการ
เทียบแทนให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ในกรณีที่มีการนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำ�มาเทียบแทนต่อหนึ่ง
ชุดวิชาหรือรายวิชาให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของ
ชุดวิชาหรือรายวิชาที่นำ�มาเทียบแทนกัน”
ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด 6/1 การเทียบแทน ข้อ 56/1 และ ข้อ 56/2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
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หมวด 6/1
การเทียบแทน
ข้อ 56/1 ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตร
เดิมยังคงศึกษาอยู่ ให้สาขาวิชาดำ�เนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้น�ำ ชุดวิชาหรือ
รายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงซึ่งนำ�มาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น
(2) ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ ใดๆ ให้
นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง และให้นำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรเดิมนั้น
ให้สภาวิชาการพิจารณากำ�หนดแนวทางการเทียบแทนระหว่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
กับหลักสูตรเดิม และเมื่อกำ�หนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำ�เนินการตาม
วรรคหนึ่งต่อไป
ข้อ 56/2 นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจาก
หลักสูตรเดิมมาเทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้”
ข้ อ 9 ให้ อ ธิ การบดี รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ อ อกระเบี ย บและประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ การ
ตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ วินจิ ฉัย
ชี้ขาด
                      

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 ปริญญาตรีในหลายสาขาวิชา
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเป็นจำ�นวนมากไม่สามารถเร่งรัดให้จบหลักสูตรตามกำ�หนดเวลาได้ และมีนักศึกษายังคง
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิมรวมทัง้ ไม่สามารถย้ายไปศึกษาในหลักสูตรใหม่ อีกทัง้ ส่งผลให้ไม่สามารถปิดหลักสูตรเดิมได้ จึงจำ�เป็น
ต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2556
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 47 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 47 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ในการศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54 และข้อ 55 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่ง เพื่อ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพือ่ วินจิ ฉัย
ชี้ขาด
   
                   

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(ลงนาม)                       คณิต ณ นคร
                     (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)
           อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 กำ�หนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียน
จากผลการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียน
สะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
จากการเรียนรูน้ อกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2545
ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ.  2547
ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ และเพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับ
ปริญญาตรีมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติและประกาศดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิก
ความในข้อ 47 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และได้ปรับ
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยได้จัดวางขึ้นใหม่ ประกอบกับได้ยกเลิกข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51
ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54 และข้อ 55 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 จึงจำ�เป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2556
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จึงกำ�หนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 15 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือ
เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี
นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ให้พิจารณาเป็นรายกรณี”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำ นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ตามข้ อ บั ง คั บ นี้ หรื อ กรณี ที่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตี ความตามข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
                      

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
เพื่อให้การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจ
ตามความในข้อ 67 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นป ริญญาตรี พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช จึงออกข้อบังคับไว้ด ังต ่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 นักศึกษาผู้ใดได้รับคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยใด ที่ออกตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าชอนั เกีย่ วข้องกบั ก ารศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี และไม่พ อใจในค�
ำ สงั่ ห รือค �
ำ วนิ จิ ฉัยน นั้
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย โดยให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่แจ้งคำ�สั่งห รือคำ�วินิจฉัยดังกล่าว
คำ�อุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง อันเป็น
สาระสำ�คัญที่โต้แย้งคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผ ู้อุทธรณ์ด้วย
การอทุ ธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ท เุ ลาการบงั คับต ามค�
ำ สงั่ ห รือค �
ำ วนิ จิ ฉัย เว้นแ ต่ส ภามหาวิทยาลัยม มี ติให้ท เุ ลา
การบังคับตามค�
ำ สั่งหรือค�
ำ วินิจฉัยดังกล่าว
ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานที่แจ้งคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย และได้รับคำ�อุทธรณ์ภายในกำ�หนดเวลาตามข้อ 3
แล้ว ให้เสนอเรื่องต่อผู้ออกคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้น เพื่อให้ผู้ออกคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังสภามหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานที่แจ้งคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยนั้นแจ้งการรับคำ�อุทธรณ์
ให้แก่ผอู้ ุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�อุทธรณ์
ข้อ 5 เมื่อได้รับรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลตามข้อ 4 แล้ว สภามหาวิทยาลัยอ าจพิจารณาทบทวน
คำ�สงั่ ห รือค �
ำ วนิ จิ ฉัยได้ไม่ว า่ จ ะเป็นป ญั หาขอ้ เท็จจ ริง ข้อก ฎหมาย หรือค วามเหมาะสมของการท�
ำ หรือก ารมคี �
ำ สงั่ 
ำ วนิ จิ ฉัยน นั้ และอาจมคี �
ำ สงั่ เพิกถ อนหรือเปลีย่ นแปลงค�
ำ สงั่ ห รือค �
ำ วนิ จิ ฉัยน นั้ ไม่ว า่ ท งั้ หมดหรือแ ต่บ างสว่ น
หรือค �
โดยจะให้มผี ลย้อนหลังหรือให้มผี ลไปถึงอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่ง หรือมขี ้อกำ�หนดเป็น
เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำ�เนินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ว ันที่ได้รับรายงานความเห็น
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาได้ ให้หน่วยงานที่แจ้งคำ�สั่ง
หรือคำ�วินิจฉัย มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว และในการนี้ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละไม่เกินส ามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว
ข้อ 6 ให้ ห น่ ว ยง านที่ รั บ คำ �อุ ท ธรณ์ แ จ้ ง ผ ลการพิ จารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข องส ภาม หาวิ ท ยาลั ย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับผลคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์จากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน และกรรมการอื่นอีกมีจำ�นวนไม่เกินห้าคน
ทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์และจัดทำ�ความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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ข้อ 8 ให้ อ ธิ การบดี รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ อ อกร ะเบี ย บแ ละป ระกาศเพื่ อ ป ฏิ บั ติ การ
ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                  วิจิตร ศรีสอ้าน
                   (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส อ้าน)
             นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และการดำ�เนินการเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ซึ่งเป็นการกำ�หนดกรอบความประพฤติและแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เหมาะสม อาศัย
อำ�นาจตามความในข้อ 6 และ ข้อ 21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต ่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“วนิ ัย” หมายความว่า ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อก�ำ หนดที่นักศึกษาพึงย ึดถือและปฏิบัติขณะที่มสี ถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
“หลักส ตู ร” หมายความวา่ หลักสูตรทมี่ หาวิทยาลัยจ ดั ให้การศกึ ษาทงั้ ในระดับป ระกาศนียบัตร อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยฝ ึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทุกหลักสูตร
ข้อ 4 วินัยของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำ�สั่งของมหาวิทยาลัยอ ย่างเคร่งครัด
(2) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(3) แสดงกิริยาและวาจาที่สุภาพเรียบร้อยต่ออาจารย์ และบุคลากรทปี่ ฏิบัตหิ น้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย
(4) ไม่ประพฤติในทางที่ทำ�ให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
(5) ไม่กระทำ�การใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
(6) ไม่กระทำ�การปลอมแปลง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารอันเป็นเท็จ แสดงต่อมหาวิทยาลัย
(7) ไม่กระทำ�การทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อว่าจะทำ�การทุจริตในการสอบ หรือพยายาม
กระทำ�เช่นว่านั้น
(8) ไม่ก อ่ การทะเลาะววิ าทหรือก อ่ ให้เกิดอ นั ตรายตอ่ ผ อู้ นื่ ห รือย ยุ งให้เกิดเหตุว นุ่ วายขนึ้ ในมหาวิทยาลัย
สนามสอบ หรือสถานทที่ ี่มหาวิทยาลัยจ ัดกิจกรรม
ข้อ 5 โทษทางวินัยนักศึกษา มีลำ�ดับขั้นด ังต ่อไปนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
(2) ทำ�ทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ปรับตกชุดวิชา หรือรายวิชา
(4) สั่งพักการศึกษา
(5) ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 6 โทษวิ นั ย ตามข้ อ 5(1) และ (2) ใช้ สำ � หรั บ การกร ะทำ �ผิ ดวิ นั ย ข องนั ก ศึ ก ษาตามข้ อ 4
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ข้อ 7 โทษวินัยตามข้อ 5(3) (4) และ (5) ใช้สำ�หรับการกระทำ�ผิดวินัยของนักศึกษาตามข้อ 4
ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
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การลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(4) ให้กระทำ�ได้ไม่เกินหนึ่งปกี ารศึกษา และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยในระหว่าง
ที่ถูกลงโทษ
การลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(5) นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาที่ถูกถอนสถานภาพและหากมกี ารสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใด
ของมหาวิทยาลัยภายหลังระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถโอนชุดวิชา หรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วมาเป็น
ชุดวิชาของหลักสูตรในการสมัครครั้งใหม่
ในกรณีที่นักศึกษากระทำ�ความผิดวินัยตามข้อ 4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษาให้ลงโทษ
ตามข้อ 5(5) เพียงสถานเดียว และนักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
ห้าปี นับจากวันที่ได้มีประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากสภาวิชาการได้เห็นสมควรให้เข้าศึกษา
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถโอนชุดวิชา หรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วมาเป็นชุดวิชาของหลักสูตร
ในการสมัครครั้งใหม่
ข้อ 8 การเพิ่มโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว ให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(1) แล้วกระทำ�ผิดซ� 
้ำ ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(2)
(2) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(2) แล้วกระท�
ำ ผิดซ� 
้ำ ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(3) หรือ (4)
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
(3) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(3) แล้วกระท�
ำ ผิดซ� 
้ำ ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(4)
(4) นักศึกษาทถี่ ูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(4) แล้วกระทำ�ผิดซ้ำ� ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(5)
(5) นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ 5(4) และฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 7 วรรคสอง
ให้เพิ่มโทษเป็นข้อ 5(5) โดยมีข้อห้ามตามข้อ 7 วรรคสาม
การเพิ่มโทษแก่นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยและจะเพิ่มโทษหนักกว่าทกี่ ำ�หนดใน (1) (2) (3) หรือ (4)
ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทำ�และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นสำ�คัญ แต่จะเพิ่มโทษ
เกินกว่าที่ก�ำ หนดไว้ใน (5) ไม่ได้
ข้อ 9 การลดโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ข้อ 5(4) หรือ (5) เว้นแต่เป็นโทษทลี่ งแก่
การกระทำ�ความผิดตามข้อ 4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษา ให้กระทำ�ได้เมื่อนักศึกษาลุแก่โทษ
ยอมรับผ ดิ ในการกระท� 
ำ ให้ค �ำ นึงถ งึ ส ภาพแห่งพ ฤติการณ์ ความรา้ ยแรงของการกระท� 
ำ และความเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ 
เป็นสำ�คัญ แต่จะลดโทษลงต่ำ�กว่าข้อ 5(2) ไม่ได้
ข้อ 10 เมือ่ ม กี ารกระท�
ำ ผดิ ว นิ ยั ข องนกั ศึกษาเกิดข นึ้  ให้อ ธิการบดีแ ต่งต งั้ ค ณะกรรมการพจิ ารณาสอบสวน
ว นิ ยั น กั ศึกษาขนึ้ ค ณะหนึง่ ท �
ำ หน้าทีพ่ จิ ารณาสอบสวนการกระท�ำ ความผดิ ข องนกั ศึกษา โดยให้ม อี �ำ นาจเรียกตรวจ
และรวบรวมพยาน และหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิดวินัย เรียกพบและสอบสวนนักศึกษา
ที่กระทำ�ผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด หรือผู้อื่นที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป
ในการแต่งต งั้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึง่ อธิการบดีอ าจมอบหมายให้ค ณะกรรมการชดุ ห นึง่ ช ดุ ใดของ
มหาวิทยาลัยท �
ำ หน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งก็ได้
กรณีที่นักศึกษากระทำ�ผิดวินัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา เป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำ�ความผิดของ
นักศึกษา
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ข้อ 11 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการลงโทษทางวินัยนักศึกษาแจ้งคำ�สั่งลงโทษทางวินัย
เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่นักศึกษาทราบโดยไม่ชักช้า และให้นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่กำ�หนดใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ร ับคำ�สั่งลงโทษทางวินัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                ปรัชญา เวสารัชช์
               (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
          อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ�ำ นาจตามความในข้อ 6 และ ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” หมายความว่า การบันทึกรับผสู้ มัครที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับการสมัครและมีคุณสมบัตผิ สู้ มัครว่าครบถ้วนแล้วเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครเข้าศ ึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำ�รุงการศึกษา
“ค่าลงทะเบียนเรียน” หมายความว่า ค่าชุดวิชา และค่าวัสดุการศึกษา
“เอกสารเกี่ยวกับก ารสมัคร” หมายความว่า ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
“ใบสมัคร” หมายความว่า ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“เอกสารประกอบการสมัคร” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครใช้ประกอบในการสมัคร
เข้าศ ึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่ก�ำ หนดในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ข้อ 4 เมื่อนายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
จากผู้สมัคร ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเบื้องต้นของเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กำ�หนดในหลักสูตรนั้น รวมทั้งการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำ�หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
โดยให้ดำ�เนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งแจ้งผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ผู้สมัครทราบ  ภายในสี่สิบวันนับแต่
วันท ี่นายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับก ารสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน
ข้อ 5 กรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนด
ในหลักสูตรที่ประสงค์จะสมัคร แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าศึกษาได้ ในหลักสูตรอื่น
ให้น ายทะเบียนแจ้งให้ผ สู้ มัครทราบโดยเร็ว หากผสู้ มัครประสงค์จ ะศกึ ษาในหลักสูตรอนื่ ต ามทนี่ ายทะเบียนแนะนำ� 
ให้น ายทะเบียนขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาในหลักสูตรนนั้ หากผสู้ มัครไม่ป ระสงค์ห รือไม่แ จ้งค วามประสงค์จ ะศกึ ษา
ในหลักสูตรอื่นภายในเวลาที่กำ�หนด ให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนเรียนคืนแก่ผู้สมัคร
สำ�หรับค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวรรคหนึ่งนั้น หาก
ค่าลงทะเบียนเรียนที่ส่งมานั้นไม่เพียงพอสำ�หรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร ให้ผู้สมัครชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติม เมื่อผู้สมัครได้ชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรนั้น หากค่าลงทะเบียนเรียนที่ส่งมาเกินกว่าค่าลงทะเบียนเรียนสำ�หรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร
ให้คืนเงินส่วนเกินแก่ผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
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ข้อ 6 หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ทีก่ �ำ หนดในข้อบ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2547 ให้น ายทะเบียน
แจ้งให้ผู้สมัครทราบตามกำ�หนดเวลาในข้อ 4 และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้
ในภายหลัง
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                  ปรัชญา เวสารัชช์
                 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และ
ข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี
จึงก�ำ หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติ
และการมลี ักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของ
นักศึกษา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ท�
ำ หน้าทีน่ ายทะเบียน
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะ
ต้องห้ามของนักศึกษา” ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการผทู้ รงคณุ วุฒ ิ ซงึ่ ป ระกอบดว้ ย ประธานกรรมการประจำ�สาขาวชิ าหรือผ แู้ ทนจ�ำ นวนสามคน
และผู้ทรงคุณวุฒภิ ายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยจ �ำ นวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
วุฒกิ ารศกึ ษา เป็นก รรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ และอาจแต่งต งั้ เจ้าห น้าทีข่ องมหาวิทยาลัยจ �ำ นวนไม่เกินส องคน
ให้ทำ�หน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4 ต้องมคี ุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการสืบสวนสอบสวน
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
(3) ไม่เป็นคนล้มละลาย
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่กรณีความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ�
โดยประมาท
(6) ไม่เคยถกู ไล่อ อก ให้อ อก หรือป ลดออกจากราชการหรือร ฐั วิสาหกิจห รือห น่วยงานของรฐั เพราะเหตุ
ทุจริตหรือประพฤติมชิ อบต่อต�ำ แหน่งหน้าที่
(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกจากงาน หรือเลิกจ้างด้วยเหตุท ุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
(8) ไม่เป็นข า้ ราชการการเมืองหรือผ ดู้ �ำ รงต�ำ แหน่งท างการเมืองหรือผ ดู้ �ำ รงต�ำ แหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ 6 ให้ค ณะกรรมการมวี าระการด�ำ รงต�ำ แหน่งค ราวละสองปี แต่อ าจได้ร บั ก ารแต่งต งั้ ใหม่ได้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒอิ าจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนีต้ ้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนมีวาระ
เท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
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ในกรณีท คี่ ณะกรรมการครบวาระการด�ำ รงต�ำ แหน่งพ ร้อมกนั ท งั้ หมด และยงั ไม่มกี ารแต่งต งั้ ค ณะกรรมการ
ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจ ะมกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ 7 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ 5
(4) อธิการบดีสั่งให้พ้นจากต�ำ แหน่ง
ข้อ 8 คณะกรรมการมอี ำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาวนิ จิ ฉัยป ญั หาทเี่ กิดข นึ้ จ ากการตรวจสอบคณุ สมบัตแิ ละการมลี กั ษณะตอ้ งหา้ มของนกั ศึกษา
(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท�ำ งาน หรือมอบหมายบุคคลให้ดำ�เนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(4) ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยม อบหมาย
ข้อ 9 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในทปี่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทปี่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการกำ�หนดขึ้น ให้แล้วเสร็จภ ายในระยะเวลาที่
กำ�หนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กำ�หนดได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำ�เสนอต่ออธิการบดี
เพื่อขอขยายเวลาคราวละไม่เกินหกเดือน
หากกรณีท มี่ กี ารขยายเวลาตามวรรคสองครบสองครัง้ แ ล้ว ยังไม่ส ามารถด�ำ เนินก ารตรวจสอบคณุ สมบัติ
และการมลี ักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะแนวทางดำ�เนินการต่ออธิการบดีเพื่อให้มคี ำ�สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ข้อ 11 เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของ
นักศึกษาผู้ใดแล้ว ปรากฏชัดแจ้งว่าขาดคุณสมบัตหิ รือมลี ักษณะต้องห้าม หรือมกี ารใช้วุฒิการศึกษาปลอม หรือ
วุฒิการศึกษานั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามหลักฐานที่ปรากฏต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษา
ทราบพร้อมแจ้งส ทิ ธิแ ละหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบให้น กั ศึกษาทราบตามความจ�ำ เป็น และให้โอกาส
แก่นักศึกษาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
นักศึกษามีสิทธิที่จะโต้แย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ
ตามระเบียบนภี้ ายในสามสิบว นั นับแ ต่ว นั ท นี่ ายทะเบียนได้แ จ้งให้ร บั ท ราบขอ้ เท็จจ ริง ทัง้ นีห้ ากนกั ศึกษาไม่โต้แ ย้ง
ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนตามเวลาที่กำ�หนดจะถือว่านักศึกษายอมรับข้อเท็จจริงนั้น
โดยไม่ขอโต้แย้ง หากนักศึกษาแจ้งเหตุที่ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการได้

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

157

ตามที่กำ�หนด นายทะเบียนหรือคณะกรรมการอาจขยายเวลาให้นักศึกษาได้อีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
หกสิบวันน ับจากวันที่ครบก�ำ หนดระยะเวลาในการโต้แย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐาน
ข้อ 12 เมื่อครบกำ�หนดเวลาตามข้อ 11 วรรคสอง ให้นายทะเบียนจัดทำ�รายงานผลการตรวจสอบ
หาขอ้ เท็จจ ริง ซึง่ ป ระกอบดว้ ยขอ้ เท็จจ ริง ข้อโต้แ ย้ง และความเห็น พร้อมทงั้ เสนอพยานหลักฐ านประกอบเสนอตอ่
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนน�
ำ เสนอต่อ
อธิการบดี เพื่อมคี ำ�สั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป
ข้อ 13 เมือ่ อ ธิการบดีได้ร บั ค วามเห็นข องคณะกรรมการและรายงานผลการตรวจสอบหาขอ้ เท็จจ ริงข อง
นายทะเบียน หากอธิการบดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้ส ั่งการไปตามความเห็นนั้น
หากอธิการบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม หรือพิจารณาทบทวน หากคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือทบทวนแล้วยืนยันความเห็นเดิม
ให้อธิการบดีสั่งการไปตามความเห็นของคณะกรรมการนั้น
ในกรณีที่อธิการบดีได้สั่งให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาผู้ใดตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจสั่ง
นายทะเบียนให้แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ดำ�เนินการตามอำ�นาจ
หน้าทีต่ ่อไปก็ได้
ข้อ 14 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของ
นักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว หากพบหรือปรากฏเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
หรือมีคำ�ร้องเรียนหรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้
นายทะเบียนดำ�เนินก ารตรวจสอบคณุ สมบัตแิ ละการมลี กั ษณะตอ้ งหา้ มของนกั ศึกษาใหม่อ กี ค รัง้ ห นึง่ แต่ห า้ มมิให้
ดำ�เนินก ารเกี่ยวกับค�ำ ร้องเรียนหรือเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่หห์ รือไม่ปรากฏผู้ร้องเรียน
ข้อ 15 นักศึกษาผู้ใดทไี่ด้รบั คำ�สงั่ ห รือค �
ำ วนิ จิ ฉัยใดตามระเบียบนี้ ย่อมมสี ทิ ธิอ ทุ ธรณ์ค �
ำ สงั่ ห รือค �
ำ วนิ จิ ฉัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทกี่ ำ�หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
อุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำ�สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาทราบไปพร้อมกับคำ�สั่งหรือ
คำ�วินิจฉัยของมหาวิทยาลัยด ้วย
ข้อ 16 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                    ปรัชญา เวสารัชช์
                    (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจ
ตามความในข้อ 6 และข้อ 33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การลงทะเบียนและ
การลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาใน
การขอรับบ ริการจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธ รรมเนียมแรกเข้า ค่าบ �ำ รุงก ารศกึ ษา ค่าช ดุ ว ชิ า และคา่ ธ รรมเนียม อืน่ ๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน
สื่อประกอบการสอน แบบฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การศึกษา และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
“การลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา และ
การเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
ข้อ 4 การดำ�เนินการตามระเบียบนี้ให้นักศึกษาชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าวัสดุการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำ�เนินการของมหาวิทยาลัย
เมื่อม กี ารร้องขอจากนักศึกษา โดยต้องได้รับอนุมัตคิ ืนเงิน หรือย กเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนจากนายทะเบียน
เป็นรายกรณีไป
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 6 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ภายในกำ�หนดระยะเวลา
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษาของ
ชุดวิชานั้นพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนด้วย
ข้อ 8 นักศึกษาทสี่ อบไล่ไม่ผ า่ นในชดุ ว ชิ าใดในภาคการศกึ ษาใด และประสงค์จ ะลงทะเบียนสอบซอ่ มใน
ชุดวิชานั้นให้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
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ข้อ 9 นักศึกษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ให้ยื่นคำ�ร้อง
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอ าจกำ�หนดให้ช�ำ ระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้ อ 10 นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ล งท ะเบี ย นเรี ย นล่ า ช้ า กว่ า กำ � หนดแ ละไ ม่ ต้ อ งชำ � ระค่ า ธ รรมเนี ย ม
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าคือ
(1) นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรไม่เกินสามชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนได้จะต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านจากการสอบซ่อม
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือ
(2) นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรเป็นชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษ
ทีผ่ ่านมา และสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษนั้น
นั ก ศึ ก ษาจ ะต้ อ งยื่ น คำ � ร้ อ งล งท ะเบี ย นเรี ย นล่ า ช้ า กว่ า กำ � หนด ตามว รรคห นึ่ ง ก่ อ นการส อบไล่
ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ถ้าพ้นกำ�หนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่า
กำ�หนด
การลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนดตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาจะต้องสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบซ่อม
หรือการสอบภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลงทะเบียนเรียน
ข้อ 11 ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าในชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น
ข้อ 12 นักศึกษาที่ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่สาขาวิชากำ�หนดแล้ว แต่มีความประสงค์
จะลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียน
เกินโครงสร้างหลักสูตรต่อนายทะเบียนมาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสร้าง
หลักสูตร
หมวด 2
การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้วประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชา
ให้ยื่นคำ�ร้องต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ห้ามนกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนเพือ่ ข อเพิม่ ช ดุ ว ชิ าเชิงป ฏิบตั ิ ยกเว้นก รณีท นี่ กั ศึกษาเคยลงทะเบียนเรียน
และได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น
ข้อ 14 นักศึกษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ให้ยื่นค�ำ ร้องขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอ าจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 15 ภายหลังจากที่ได้รับทราบผลการลงทะเบียนเรียนและเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาใดแล้ว
หากนั ก ศึ ก ษาป ระสงค์ จ ะถ อนชุ ดวิ ช าใด ให้ ยื่ น คำ � ร้ อ งข อถ อนชุ ดวิ ช าต่ อ นายท ะเบี ย นก่ อ นการส อบไล่
ในภาคการศึกษานั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ข้อ 16 นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วด้วยวิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือ
ถอนชุดวิชา
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หากนายทะเบียนตรวจสอบพบข้อผิดพลาดซึ่งต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา ให้นายทะเบียน
แจ้งให้นักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อให้นักศึกษาดำ�เนินการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลา
ทีน่ ายทะเบียนกำ�หนด
ข้อ 17 ให้นำ�ความในข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การลงทะเบียนเพื่อการเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา
ในหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด 3
การลาพักการศึกษา
ข้อ 18 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพัก
การศึ ก ษาต่ อ นายท ะเบี ย นพ ร้ อ มชำ � ระค่ า บำ � รุ ง การศึ ก ษาเพื่ อ รั ก ษาส ถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาตาม
ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา แต่ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ต้องยื่นคำ�ร้อง
ภายในเวลาทีม่ หาวิทยาลัยก ำ�หนด
ในกรณีท นี่ กั ศึกษาจะลาพกั ก ารศกึ ษาเกินก ว่าส องภาคการศกึ ษาปกติต ดิ ต่อก นั ให้แ จ้งค วามประสงค์แ ละ
เหตุผลมาในคำ�ร้อง พร้อมทั้งชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามจำ�นวน
ภาคการศึกษาที่ลาพัก ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาถึงเหตุผลและความจำ�เป็นก่อนอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 19 นักศึกษาที่ไม่ได้ล าพกั ก ารศกึ ษาภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอลาพกั 
การศึกษาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอ าจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
เมื่อพ้นกำ�หนดเวลายื่นคำ�ร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษาไม่ได้ดำ�เนินการลาพักการศึกษาต่อ
นายทะเบียน มหาวิทยาลัยจ ะด�ำ เนินการคัดช ื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 20 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งท ะเบี ย นเรี ย นตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ภาคการศึ ก ษาขึ้ น ไ ปแ ละไ ม่ ไ ด้ ยื่ น คำ � ร้ อ ง
ขอลาพกั ก ารศกึ ษาภายในก�ำ หนดเวลา และมหาวิทยาลัยได้ด �ำ เนินก ารคดั ช อื่ น กั ศึกษาออกจากทะเบียนนกั ศึกษา
หากประสงค์จะขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุ
เหตุผลและความจำ�เป็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
ในภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทมี่ หาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 21 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้ว จะขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วนั้นไม่ได้ แต่สามารถขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ข้อ 22 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เนื่องจากเป็นชุดวิชา
ที่นักศึกษารอผลการสอบซ่อมหรือผลการสอบภาคพิเศษ หากชุดวิชาดังกล่าวสอบไม่ผ่านและเป็นชุดวิชา
ที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมสำ�เนาใบแจ้ง
ผลการสอบซ่อมหรือการสอบภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลาพักการศึกษาล่าช้า โดยไม่ต ้องช�ำ ระค่าธรรมเนียม
การลาพักการศึกษาล่าช้า
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ข้อ 23 การย กเลิ ก ก ารล าพั ก ก ารศึ ก ษาใ ห้ นั ก ศึ ก ษายื่ น คำ � ร้ อ งข อถ อนก ารล าพั ก ก ารศึ ก ษา
มาพร้อมกบั ก ารลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษานนั้ ภายในก�ำ หนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาให้นักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                         ปรัชญา เวสารัชช์
                       (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                   อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
เป็นไปโดยถูกต้องในการศึกษาตามหลักสูตร อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และ ข้อ 19(6) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงก�ำ หนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนเี้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สถานภาพนักศึกษา” หมายความว่า สถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ท�
ำ หน้าทีน่ ายทะเบียน
ข้อ 4 นักศึกษาที่ศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสามารถ
ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาและศึกษาต่อได้อีกหนึ่งปีการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาที่ครบกำ�หนด
สามเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร โดยให้กระทำ�ได้เพียงครั้งเดียว
ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาที่กำ�ลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาดำ�เนินการ
ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาภายในหกสิบวันก่อนการสอบไล่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพ
ข้อ 5 การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ให้ดำ�เนินการดังนี้
(1) เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาไ ด้ รั บ การแ จ้ ง การสิ้ น สุ ด ส ถานภาพนั ก ศึ ก ษาแ ล้ ว หากป ระสงค์ จ ะต่ อ อายุ 
สถานภาพนักศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำ�หนด พร้อมทั้งชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก �ำ หนด
(2) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาตามข้อ 5(1) แล้ว ให้ดำ�เนินการ
พิจารณาคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้อง
(3) ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายใน
สิบห ้าวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพิจารณาคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 6 นักศึกษาที่ ไม่ได้ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
และประสงค์จ ะขอตอ่ อ ายุส ถานภาพนกั ศึกษาให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอตอ่ อ ายุส ถานภาพนกั ศึกษาลา่ ช้า เพือ่ ให้น ายทะเบียน
พิจารณาเหตุผลและความจำ�เป็น ภายในสิบห้าวันก่อนวันสอบไล่ในภาคการศึกษาแรกที่ได้สิ้นสุดสถานภาพ
นักศึกษาไปแล้ว

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก็ได้
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ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยอ าจก�ำ หนดให้ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมการตอ่ อ ายุส ถานภาพนกั ศึกษาลา่ ช้าต ามวรรคหนึง่ 

ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                      ปรัชญา เวสารัชช์
                     (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สำ�เร็จ
การศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2528 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย หากสอบไม่ผ่านชุดวิชาใด และได้ลงทะเบียน
สอบซอ่ มประจำ�ภาคการศกึ ษานนั้ แ ล้ว ยังไม่ต อ้ งลาพกั ก ารศกึ ษาและช�ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษาเพือ่ ร กั ษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
2. นักศึกษาที่สอบซ่อมแล้วไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนดในภาคการศึกษาถัดไปได้ ถ้ามี
การเปิดสอนชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านนั้น ในกรณีที่นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไป นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษาและช�ำ ระค่าบ�ำ รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
3. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมจะต้องลาพักการศึกษาและชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา เพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะลงทะเบียนเรียนอีก
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2528

(ลงนาม)                          วิจิตร ศรีสอ้าน
                        (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
                 อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                 ประธานสภาวิชาการ
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ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอกของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำ�นาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงก�ำ หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ า และ
การเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การย้ายสังกัดสาขาวิชา” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาจากสาขาวิชาเดิมไปสังกัดสาขาวิชาอื่น
ทีเ่ ปิดส อนในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตรงตามทกี่ ำ�หนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาทขี่ อย้าย
“การเปลี่ยนวิชาเอก” หมายความว่า การเปลี่ยนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ศึกษาจากเดิมไปยัง
วิชาเอกอื่นหรือกลุ่มวิชาเฉพาะอื่นในสาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะทขี่ อเปลี่ยน
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ท ำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 4 นักศึกษาทขี่ อยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ า หรือเปลีย่ นวชิ าเอก จะตอ้ งลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น อ้ ยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้าย
หรือวิชาเอกที่ขอเปลี่ยนใหม่
ข้อ 5 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ให้ยื่นคำ�ร้องต่อนายทะเบียน
เป็น เวลาไม่น้อยกว่า สามสิบ วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ที่ประสงค์ จะย้ายสังกัด สาขาวิชาหรือ
เปลี่ยนวิชาเอก พร้อมทั้งช�ำ ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก �ำ หนด
นักศึกษาที่ยื่นค�ำ ร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ภายหลังจากระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนดในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนดำ�เนินการย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษา
ถัดไป
ข้อ 6 เมือ่ น ายทะเบียนตรวจสอบคณุ สมบัตขิ องนกั ศึกษาวา่ ค รบถว้ นตามทกี่ �ำ หนดในหลักสูตรใหม่แ ล้ว
ให้ด �ำ เนินก ารยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ าหรือเปลีย่ นวชิ าเอกให้แ ก่น กั ศึกษา และแจ้งผ ลการอนุ มัตกิ ารยา้ ยสงั กัดส าขาวชิ า
หรือการเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำ�ร้องของนักศึกษา
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรใหม่ ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับ
คำ�ร้องของนักศึกษา
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อาจตัดสินว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่กำ�หนดในหลักสูตรใหม่ได้
ให้นายทะเบียนเสนอต่อสาขาวิชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เมื่อได้รับคำ�ตอบจากสาขาวิชาแล้วให้นายทะเบียน
แจ้งผลการดำ�เนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
ได้รับคำ�ตอบจากสาขาวิชา
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การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจาก
นายทะเบียนแล้ว
ข้อ 7 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษา
ครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่ โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเดิมรวมเข้าไปใน
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรใหม่ และให้ศึกษาภายในกำ�หนดระยะเวลาการศึกษาที่เหลือตามหลักสูตรของ
สาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่
ข้อ 8 ให้นายทะเบียนโอนชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านแล้วจากสาขาวิชาหรือวิชาเอกเดิมไปยัง
สาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่ โดยนักศึกษาไม่ต ้องยื่นค ำ�ร้องขอโอนชุดวิชา
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
    
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                      ปรัชญา เวสารัชช์
                    (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                 อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการโอนชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
ส ภามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี (ฉบับท ี่ 2) พ.ศ. 2548 อธิการบดีจ งึ ก �ำ หนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การโอนชดุ ว ชิ าระดับป ริญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันป ระกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การโอนชุดวิชา” หมายความว่า การนำ�ชุดวิชาที่ได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์ระดับป ริญญาตรี
พ.ศ. 2551
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนชุดวิชาไม่มสี ิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 5 การโอนชุดวิชา ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอโอนชุดวิชาต่อนายทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
ทีเ่ ข้าศึกษาเป็นต้นไป พร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
มาพร้อมกับการยื่นคำ�ร้อง
(1) สำ�เนาผลการสอบหรือใบรายงานผลการศึกษา
(2) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการโอนชุดวิชาให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา โดยให้โอนชุดวิชา
ทีน่ กั ศึกษาสอบผา่ นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ข องมหาวิทยาลัย ทัง้ ในระดับป ระกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือ สัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร เข้าสู่ชุดวิชาที่
ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าศึกษาใหม่ได้ต ามหลักเกณฑ์ท ี่คณะกรรมการกำ�หนด
ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องขอโอนชุดวิชาและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแล้ว ให้ดำ�เนินการ
พิจารณาหลักฐานให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้อง และแจ้งผลการพิจารณาการโอนชุดวิชา
ให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่ว ันที่นายทะเบียนพิจารณาการโอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 8 เมื่อนักศึกษาใช้สิทธิโอนชุดวิชาตามข้อ 6 แล้ว และมีชุดวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ทีส่ มัครใหม่ ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างนอ้ ยหนงึ่ ช ดุ ว ชิ า และมรี ะยะเวลาการศกึ ษาไม่น อ้ ยกว่าห นึง่ ภ าคการศกึ ษา
ปกติ
ข้อ 9 ให้บ นั ทึกผ ลการโอนชดุ วชิ าตามลำ�ดับขั้นท นี่ กั ศึกษาสอบได้และน�
ำ มาคำ�นวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
ทั้งนี้ให้กำ�หนดสัญลักษณ์ CT (Credits from Transfer) ไว้ทชี่ ุดวิชาที่โอน
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ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกำ�หนด
การโอนชดุ ว ชิ าเข้าส หู่ ลักสูตรทปี่ รับปรุงใหม่ ให้การโอนชดุ ว ชิ าและการบนั ทึกล �ำ ดับข นั้ ท นี่ กั ศึกษาสอบได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำ หนด
ข้อ 10 ให้อ ธิบ การบดเี ป็นผ รู้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้ม อี �ำ นาจออกประกาศหรือค �
ำ สงั่ เพือ่ ป ฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
    

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                   ปรัชญา เวสารัชช์
                  (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย อาศัยอ�ำ นาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงและประกาศนียบัตร พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 30/2545 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2545 จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์
การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มหาวิทยาลัยจ ะพจิ ารณาโอนชดุ ว ชิ าหรือร ายวิชาให้แ ก่ผ ทู้ มี่ สี ถานภาพเป็นนกั ศึกษาหรือผ เู้รียน
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 การโอนชุดวิชาหรือรายวิชา ให้กระทำ�ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นต้นไป และให้กระทำ�ได้
ทุกชุดวิชาหรือรายวิชา
ข้อ 3 ชุ ดวิ ช าห รื อ ร ายวิ ช าที่ ข อโ อนนั้ น ต้ อ งเป็ น ชุ ดวิ ช าห รื อ ร ายวิ ช าซึ่ ง ส อบผ่ า นตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไม่ว่าชุดวิชาหรือรายวิชานั้นจะได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็น
ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มปี รากฏอยู่ในหลักสูตรทสี่ มัครเข้าศึกษาใหม่
ข้อ 4 นักศึกษาหรือผู้เรียนยื่นคำ�ขอโอนตามข้อ 2 แล้ว มีหลักสูตรครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ที่สมัครใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาซึ่งมิใช่ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ใช้สิทธิขอโอน
เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรอย่างน้อยหนึ่งช ุดวิชาหรือหนึ่งรายวิชา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม)                  ทองอินทร์ วงศ์โสธร
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร)
               อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                 ประธานสภาวิชาการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
พ.ศ. 2556
เพือ่ ให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ 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 คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
“การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาใน
ระบบการศึกษาหรือนอกระบบการศึกษา หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผูศ้ กึ ษานอกระบบการศึกษาหรือ
ผู้ศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือ
นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การนำ�ประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือ
ศึกษาตามอัธยาศัย หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี �ำ นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สัง่ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนีห้ รือกรณีทตี่ อ้ งวินจิ ฉัยตีความ ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์” ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำ�นวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำ�นวนสองคน เป็นกรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำ�นวนหกคน เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนสภาวิชาการจำ�นวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(5) ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำ�นวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(6) ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ
(7) ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจำ�เป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำ�นักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของสำ�นักบัณฑิตศึกษา
อีกจำ�นวนไม่เกินสองคน ให้ทำ�หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำ �นาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพื่อให้มีการกำ�หนดลักษณะ
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการ
ดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาอนุมตั กิ ารเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผูป้ ระสงค์จะขอเทียบผลการศึกษา
หรือเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3) คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบ
ผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เพื่อดำ�เนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้
(4) ดำ�เนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 8 ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล และผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักบัณฑิตศึกษา ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล จัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
ซึง่ มีคณุ สมบัตติ ามข้อ 9 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เสนอต่อสภาวิชาการเพือ่ เลือกและพิจารณาแต่งตัง้
(2) ให้ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจั ด ทำ � บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ทั้ ง ภายในและภายนอก
ซึง่ มีคณุ สมบัตติ ามข้อ 9 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เสนอต่อสภาวิชาการเพือ่ เลือกและพิจารณาแต่งตัง้
(3) เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (1) และ (2) แล้ว ให้สภาวิชาการพิจารณา
เลือกบุคคลจากบัญชีดังกล่าวตามจำ�นวนที่กำ�หนดในข้อ 6 และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตาม
ข้อ 9 และดำ�เนินการแต่งตั้งต่อไป
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ข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือ
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(4) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์
(5) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
(6) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผูถ้ กู ไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะเหตุ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นผู้กระทำ�การฝ่าฝืน หรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณ คุณธรรม หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เคยหรือได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ 11 ให้กรรมการตามข้อ 6 ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาวิชาการ และผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระและมีจำ�นวนไม่ถึงแปดคน ให้มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี
ให้นำ�ความในข้อ 8 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและ
วัดผลและผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่ว่างลง
เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำ�เนินการแต่งตั้งต่อไป
ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามวรรคหนึ่ง
และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้แทนที่เป็นกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ข้อ 12 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10
(4) อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
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ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 14 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ให้เป็นไปตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
หมวด 1
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี
ข้อ 15 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชา
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ทั้งนี้ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้องจากสำ�นักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่
มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ซึง่ ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำ�หนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพือ่ ขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีมขี อ้ บังคับหรือระเบียบกำ�หนดไว้เป็นอย่างอืน่
เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้ส�ำ นักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ภายในสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ
ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่ง
อย่างใด ให้คณะกรรมการนำ�ไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แล้ว ให้ส�ำ นักทะเบียนและวัดผลดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
ข้อ 16 รายวิชาหรือกลุ่มวิชา หรืองานหรือประสบการณ์ ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำ�มา
ขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และงานหรือประสบการณ์ของ
ผูศ้ กึ ษานอกระบบการศึกษาหรือผูศ้ กึ ษาตามอัธยาศัย ซึง่ ยืน่ คำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลกั ษณะตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
ข้อ 17 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด คณะกรรมการอาจดำ�เนินการเองหรือกำ�หนด
กรอบเวลาการดำ �เนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น เช่น
สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ฝึกปฏิบตั ิ พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน หรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 18 ในกรณี ที่ มี เ หตุ จำ � เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร คณะกรรมการอาจดำ � เนิ น การ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย
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ข้อ 19 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถยื่นคำ�ร้องต่อ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำ�ร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาที่เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ได้
ให้เป็นไปตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 20 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำ�รายวิชาหรือ กลุ่ม
รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
(2) การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำ�งาน
รายวิชาหรือประสบการณ์ ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(3) การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำ�งานหรือ
ประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงาน
รายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำ�มาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ยนื่ คำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาเข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระดับมหาวิทยาลัย
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของ
รายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น และต้องได้ล�ำ ดับขั้นไม่ต่ำ�กว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ต�่ำ กว่า 2.00
หรือเทียบเท่า
รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีน่ กั ศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาโดย
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่นักศึกษานำ�มายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่
ขอเทียบ และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำ�มารวม
คำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ ไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยม
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หมวด 2
การเทียบผลการศึกษา และการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 23 ให้นำ�ความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบ
ผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม
ข้อ 24 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่
ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้
ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คำ�ร้องจากสำ�นักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มคี วามจำ�เป็น
อย่างยิง่ ซึง่ ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำ�หนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพือ่ ขอขยายระยะเวลาได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำ�นักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน
สิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ
ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่ง
อย่างใด ให้คณะกรรมการนำ�ไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แล้ว ให้ส�ำ นักบัณฑิตศึกษาดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
ข้อ 25 การขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์จากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ หรือเทียบเท่า เข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษา รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ หรือเทียบเท่าต้องมีลกั ษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ภาวิชาการกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการ
ข้อ 26 รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีน่ กั ศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลกั ษณะเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
หรือรับรอง และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่นำ�มาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชา
หรือกลุม่ รายวิชานัน้ ๆ และต้องมีผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีน่ �ำ มาเทียบผลการศึกษาไม่ต�่ำ กว่า
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดยนายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาว่าเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้องเชือ่ ถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
ที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำ�มายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่เกิน
หนึ่งในสามของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้น จะไม่น�ำ ไปคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้
หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 28 นักศึกษาผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์ได้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ให้นำ�หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับ
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ คำ�สัง่ หรือมติอนื่ ใดๆ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับ
อยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ คำ�สั่งหรือมตินั้น
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: โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 กำ�หนดให้มีการ
เทียบโอนผลการเรียนจากผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน
จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทำ�งาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2545 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2553
ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพื่อให้การเทียบ
ผลการศึ ก ษาและเที ย บประสบการณ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำ�เป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การสอบไล่ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการสอบไล่ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ ำ�นาจตามความในข้อ 6
และข้อ 46 ของข้อบงั คับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าดว้ ย การศกึ ษาขั้นป ริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี
จึงก�ำ หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบไล่ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบไล่ พ.ศ. 2524 และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การสอบไล่” ให้หมายความรวมถึง การสอบซ่อม และการสอบอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามที่
มหาวิทยาลัยก ำ�หนดด้วย
“บุคลากรดำ�เนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าท ี่ประสานงาน
ควบคุม ดูแล และดำ�เนินการจัดกิจกรรมสอบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้าสอบในชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาภาคละหนึ่งครั้ง และในกรณีที่นักศึกษา
สอบไล่ไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบ มหาวิทยาลัยอ าจจัดให้มกี ารสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาด้วยก็ได้
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
หรือมีความจำ�เป็นในการวัดผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเลื่อนวันสอบประจำ�ภาคการศึกษา หรือเลื่อนวันสอบ
บางสนามสอบ หรือเลื่อนวันสอบบางชุดวิชา ให้เป็นระยะเวลาอื่นนอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ก็ได้
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
คณะกรรมการอ�ำ นวยการสอบ
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการอำ�นวยการสอบ” ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นป ระธาน รองอธิการบดีฝ า่ ยวชิ าการเป็นรองประธาน ประธานกรรมการประจำ�สาขาวชิ าทกุ ส าขาวชิ า
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการการศึกษา ผูอ้ ำ�นวยการส�ำ นักค อมพิวเตอร์ และผอู้ ำ�นวยการกองคลังเป็นกรรมการ
ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
สำ�นักทะเบียนและวัดผลอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
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ข้อ 8 คณะกรรมการอำ�นวยการสอบมอี ำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำ�หนดนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติในการจัดสอบ
(2) วินิจฉัยปัญหาและกำ�หนดวิธกี ารในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบ
(3) วินิจฉัยและตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าสอบ
ของนักศึกษาตามระเบียบนี้ ยกเว้นปัญหาที่เกี่ยวกับการท�
ำ ผิดวินัยนักศึกษา
(4) แต่งต งั้ ค ณะอนุกรรมการ คณะท�ำ งาน หรือบ คุ คล ให้ด �ำ เนินก ารเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดตามทคี่ ณะกรรมการ
อำ�นวยการสอบมอบหมาย
หมวด 2
บุคลากรด�ำ เนินการสอบ
ข้อ 9 ในการสอบแต่ละครั้ง ให้มบี ุคลากรดำ�เนินการสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
(1) บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(ก) บุคลากรงานอ�ำ นวยการ ได้แก่ อธิการบดีเป็นผ อู้ �ำ นวยการสนามสอบทวั่ ป ระเทศ รองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายและผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผลเป็นรองผู้อำ�นวยการสนามสอบทั่วประเทศ
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก แ ละผู้ อำ � นวยการกอ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น การส อบเป็ น เจ้ า ห น้ า ที่ ก องก ลาง
งานอ�ำ นวยการ
(ข) บุคลากรงานประสานงานทวั่ ไป ได้แก่ รองผอู้ �ำ นวยการส�ำ นักท ะเบียนและวดั ผลทผี่ อู้ �ำ นวยการ
สำ�นักทะเบียนและวัดผลมอบหมาย หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการสอบ
เป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานประสานงานทั่วไป
(ค) บุ ค ลากรง าน อื่ น ๆ ได้ แ ก่ เจ้ า ห น้ า ที่ ก องก ลางง านบ ริ การ งานรั ก ษาความป ลอดภั ย
งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ งานส่ง-รับข้อสอบ งานกองกลางสำ�รอง และเจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆ
ตามความจ�ำ เป็น
(2) บุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบต่างๆ ประกอบด้วย
(ก) บุคลากรสนามสอบ ได้แก่ ผูอ้ ำ�นวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กองกลาง กรรมการ
คุมสอบ นักการภารโรง ยามรักษาการณ์ และตำ�แหน่งอื่นๆ ตามความจ�ำ เป็น
(ข) บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่
กองกลางจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล
รับผ ดิ ช อบ เพือ่ ส นับสนุนให้การอ�ำ นวยการสอบในทกุ ส นามสอบของมหาวิทยาลัยท งั้ ภ ายในและภายนอกประเทศ
สำ�เร็จล ลุ ว่ งตามวตั ถุประสงค์ข องมหาวิทยาลัยด ว้ ยความเรียบร้อยและมปี ระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจ งึ ม อบหมาย
ให้บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยม ีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ก) มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการดำ�เนินการสอบ และมีอำ�นาจวินิจฉัย สั่งการในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินการสอบ
สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ข) มีหน้าที่ให้
คำ�ปรึกษา หรือค �
ำ แนะนำ�แก่บ คุ ลากรด�ำ เนินก ารสอบตามขอ้ 9(1)(ค) ข้อ 9(2)(ข) และประสานงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกบั
การจัดสอบ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำ เนินการสอบในเบื้องต้น ตลอดจนจัดเตรียมบุคลากรสำ�รอง
เพื่อให้พร้อมที่จะไปปฏิบัตงิ านในกรณีฉุกเฉิน
บุคลากรดำ�เนินการสอบประจำ�กองอำ�นวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ค) ให้มีหน้าที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ ส่ง-รับข้อสอบ กองกลางสำ�รอง และ
เจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆ ตามความจ�ำ เป็น
ข้อ 11 บุ ค ลากรดำ � เนิ น การส อบส นามส อบต่ า งๆ มี ห น้ า ที่ ควบคุ ม กำ � กั บ ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อบ
เพื่อให้การดำ�เนินการจัดสอบในทุกสนามสอบที่รับผิดชอบสำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหน้าที่และอำ�นาจตามที่
มหาวิทยาลัยก �ำ หนด
ข้อ 12 ผู้อำ�นวยการสนามสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการเตรยี มการสอบ
(2) อำ�นวยการเตรยี มสนามสอบให้พร้อมส�ำ หรับการดำ�เนินการสอบ
(3) จัดให้มีการรับและดูแลเก็บรักษาแบบทดสอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการสอบไว้ ในสถานที่
ปลอดภัย
(4) จัดให้มกี ารปฐมนิเทศบุคลากรสนามสอบและร่วมปฐมนิเทศกับผู้ประสานงานการสอบ
(5) จัดให้มสี ถานที่เป็นกองกลางสนามสอบ
(6) อำ�นวยการสอบให้ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย
(7) จัดมอบแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ และกล่องที่บรรจุ
สิ่งดังกล่าวคืนให้ผปู้ ระสานงานการสอบนำ�กลับมหาวิทยาลัย
(8) แจ้งผลการดำ�เนินการสอบให้มหาวิทยาลัยท ราบ
ข้อ 13 ผู้อำ�นวยการสนามสอบมอี �ำ นาจ ดังนี้
(1) อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
เข้าสอบในสนามสอบนั้น หรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
(2) อนุญาตให้น กั ศึกษาทมี่ เี หตุจ �ำ เป็นเข้าห อ้ งสอบได้เป็นก รณีพ เิ ศษหลังจ ากเวลาทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
ให้เริ่มทำ�การสอบไปแล้วสามสิบนาที โดยพิจารณาร่วมกับผู้ประสานงานการสอบ แต่จะอนุญาตให้นักศึกษา
ที่มาเกินกว่าเวลาสี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มท�ำ การสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
(3) ยับยั้งการกระทำ�อันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
(4) สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�ำ เนินการสอบ
ข้อ 14 หัวหน้าตึกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผอู้ ำ�นวยการสนามสอบและผปู้ ระสานงานการสอบ
(2) ควบคุมดูแลการเตรียมการสอบ เตรียมสนามสอบ และห้องสอบ ตามที่ผู้อำ�นวยการสนามสอบ
มอบหมาย
(3) ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบและการดำ�เนินการสอบ
(4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ นักการภารโรง และยามรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
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(5) ประสานงานระหว่างกองกลางสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
(6) ประสานงานให้เจ้าห น้าทีก่ องกลางสนามสอบชว่ ยท�
ำ หน้าทีค่ มุ ส อบชวั่ คราว กรณีกรรมการคมุ ส อบ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(7) ทำ�รายงานสถิติจำ�นวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรือตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
(8) ทำ�รายงานรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและชุดวิชาที่เข้าสอบในห้องสอบส�ำ รอง
(9) ทำ�รายงานรว่ มกบั ก รรมการคมุ ส อบเมือ่ พ บวา่ น กั ศึกษามพี ฤติกรรมทสี่ อ่ ไปในทางทจุ ริตในการสอบ
ข้อ 15 เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผอู้ ำ�นวยการสนามสอบและผปู้ ระสานงานการสอบ
(2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดที่จำ�เป็นในการเข้าสอบ รวมทั้งให้สัญญาณการสอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
(3) ให้คำ�แนะนำ�และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
(4) ออกบัตรเข้าสอบ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
เข้าส อบในสนามสอบนนั้ หรือน กั ศึกษาทแี่ ต่งก ายไม่ส ภุ าพ ร่วมกบั บ คุ ลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(5) ตอบปญั หานกั ศึกษา ตรวจสอบขอ้ มูลส นามสอบ เอกสารการสอบตา่ งๆ และรบั คำ�รอ้ งของนักศึกษา
ร่วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(6) จัดซองแบบทดสอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ มอบให้แก่กรรมการคุมสอบและ
รับค ืนเมื่อก ารสอบเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจัดทำ�รายงานการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ
(7) ตรวจนับจำ�นวนแบบทดสอบ และกระดาษคำ�ตอบที่กรรมการคุมสอบนำ�มาส่งคืนให้ตรงกันกับ
จำ�นวนนักศึกษาที่เข้าสอบในใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
(8) จัดท�
ำ รายงานจ�ำ นวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำ�ตอบที่ส่งคืน
(9) บรรจุแบบทดสอบ กระดาษค�
ำ ตอบทสี่ อบแล้ว เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ลงหีบห่อให้เรียบร้อย
(10) จัดทำ�หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดำ�เนินการสอบสนามสอบตาม
ข้อ 9(2)(ก)
(11) กรณีท มี่ ปี ญั หากรรมการคมุ ส อบไม่ส ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ด้ ให้เจ้าห น้าทีก่ องกลางท�
ำ หน้าทีก่ รรมการ
คุมสอบแทนชั่วคราวจนกว่าจ ะมกี รรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 16 กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อ�ำ นวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2) รับซองแบบทดสอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(3) ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำ�หนดที่นั่งสอบ
(4) แจกแบบทดสอบ กระดาษค�
ำ ตอบ และแบบกรอกคะแนนอตั นัย (ถ้าม )ี ให้ต รงกบั ช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษา
เข้าสอบ
(5) ตรวจบัตรประจำ�ตัวน ักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
และให้ลงลายมือชื่อ โดยดูว่ารูปถ่ายของทั้งสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อในบัตรกับ
ลายมือชื่อที่ลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้าไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันให้
แจ้งหัวหน้าตึก
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(6) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริ่มทำ�การสอบไปแล้ว
สามสิบนาที เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้อำ�นวยการสนามสอบ และห้ามนักศึกษาที่เข้าสอบออกจาก
ห อ้ งสอบกอ่ นเวลาสสี่ บิ ห า้ น าทีน บั แ ต่เริม่ ท �ำ การสอบ หากมเี หตุจ �ำ เป็นให้น กั ศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการ
คุมสอบอย่างใกล้ชิด
(7) ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตให้แจ้งหัวหน้าตึก
และทำ�รายงานพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำ�นวยการสนามสอบและผู้ประสานงาน
การสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อร ายงานให้มหาวิทยาลัยพ ิจารณาต่อไป
(8) ตรวจความถกู ต อ้ งครบถว้ นของแบบทดสอบและกระดาษค�
ำ ตอบของนกั ศึกษาที่ได้ท �ำ การสอบแล้ว
ก่อนอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
(9) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น กรณีนักศึกษาลักษณะพิเศษให้ดำ�เนินการตามที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
(10) เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี) ไม่ให้สูญหายและ
รวบรวมส่งคืนกองกลางสนามสอบ
(11) รายงานปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบต่อผู้ประสานงานการสอบ เช่น จำ�นวนแบบทดสอบไม่ครบ
ตามทแี่ จ้งไว้ด้านหน้าซองแบบทดสอบ ข้อสอบซึ่งสงสัยว่ามปี ัญหา จำ�นวนหน้าแบบทดสอบไม่ครบ เป็นต้น
ข้อ 17 กรรมการคุมสอบมีอ�ำ นาจ ดังนี้
(1) ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบ คำ�สั่ง หรือคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบ
(2) เชิญน กั ศึกษาที่ไม่ป ฏิบตั ติ ามระเบียบ คำ�สงั่ หรือค �
ำ แนะนำ�ของกรรมการคมุ ส อบออกจากห้องสอบ
หลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตึก และรายงานต่อผู้อำ�นวยการสนามสอบและ
ผปู้ ระสานงานการสอบ
ข้อ 18 นักการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหน้าที่ตามที่ผู้อำ�นวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก และ
เจ้าห น้าทีก่ องกลางสนามสอบมอบหมาย เช่น จัดเตรียมหอ้ งสอบ ทำ�ความสะอาด โต๊ะ-เก้าอี้ ดูแลหอ้ งสอบให้อ ยู่
ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทจี่ ะท�ำ การสอบชดุ ว ชิ าตอ่ ไป จัดห อ้ งสอบให้ค นื ส สู่ ภาพปกติเหมือนกอ่ นสอบ เมือ่ ก ารสอบ
เสร็จสิ้นแล้ว ขนกล่องข้อสอบ วัสดุอุปกรณ์ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 19 ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ดำ�เนินการสอบ
(2) นำ�กล่องแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากมหาวิทยาลัย
ไปยังสนามสอบ
(3) ปฐมนิเทศบุคลากรด�ำ เนินการสอบสนามสอบร่วมกับผอู้ ำ�นวยการสนามสอบ
(4) พิจารณาร่วมกับผู้อำ�นวยการสนามสอบในการอนุญาตให้นักศึกษาที่มีเหตุจำ�เป็นเข้าห้องสอบเป็น
กรณีพิเศษหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริ่มทำ�การสอบไปแล้วสามสิบนาที แต่จะอนุญาตให้นักศึกษา
ที่มาเกินกว่าเวลาสสี่ ิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำ�การสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
(5) ออกบัตรเข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
เข้าสอบในสนามสอบนั้น หรือนักศึกษาทแี่ ต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง
(6) แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำ�เนินการสอบร่วมกับผู้อ�ำ นวยการสนามสอบ
(7) ตอบปญั หานกั ศึกษา ตรวจสอบขอ้ มูลส นามสอบ เอกสารการสอบตา่ งๆ และรบั คำ�รอ้ งของนักศึกษา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง
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(8) ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบ ห้องสอบ และการดำ�เนินการสอบในแต่ละห้องสอบ
(9) ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสอบ และคำ�ร้องต่างๆ ที่ได้รับจากสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วน
หลังเสร็จสิ้นการสอบ
(10) ตรวจสอบและรบั ม อบจ�ำ นวนกล่องแบบทดสอบ กระดาษค�
ำ ตอบ และวสั ดุอ ปุ กรณ์จ ากผูอ้ �ำ นวยการ
สนามสอบ
(11) ส่งกล่องแบบทดสอบ กระดาษคำ�ตอบ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
สอบตา่ งๆ ตามทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดให้ก บั ส �ำ นักท ะเบียนและวดั ผล พร้อมรายงานการปฏิบตั ริ าชการประสานงาน
การสอบ
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยม อบหมาย
ข้อ 20 เจ้าหน้าที่กองกลางจากมหาวิทยาลัยม ีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำ�เนิน
การสอบ
(2) ปฏิบัติหน้าทีเ่ กี่ยวกับการสอบทสี่ นามสอบร่วมกับผู้ประสานงานการสอบ
(3) ออกบัตรเข้าสอบในกรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
เข้าส อบในสนามสอบนนั้ หรือน กั ศึกษาทแี่ ต่งก ายไม่ส ภุ าพ ร่วมกบั ผ ปู้ ระสานงานการสอบและเจ้าห น้าทีก่ องกลาง
สนามสอบ
(4) ตอบปญั หานกั ศึกษา ตรวจสอบขอ้ มูลส นามสอบ เอกสารการสอบตา่ งๆ และรบั คำ�รอ้ งของนักศึกษา
ร่วมกับผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(5) ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยม อบหมาย
ข้อ 21 บุคลากรดำ�เนินการสอบผู้ใดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบนี้
อันเป็นการเอือ้ อ �ำ นวยให้ม ี หรือเกิดก ารทจุ ริตในการสอบ หรือก ระทำ�การคดั ล อก หรือล กั ลอบน�
ำ แบบทดสอบของ
มหาวิทยาลัยอ อกจากห้องสอบให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ความผิดต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจ ะดำ�เนินการ
ตามที่กฎหมายก�ำ หนดอย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำ�เนินการทางวินัยด้วย
หมวด 3
แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา
ข้อ 22 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกาย
ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ให้สวมเสื้อ กระโปรง และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมกางเกงให้เป็น
ชุดส ูท
(2) การแต่งกายของนักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมเสื้อยืด
ให้เป็นเสื้อย ึดค อปก
ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำ�เป็นไม่สามารถแต่งกายดังกล่าวได้ด้วยเหตุเจ็บป่วย วัฒนธรรม ประเพณี
ในทอ้ งถนิ่ ห รือก รณีอ นื่ ๆ ให้ผ อู้ �ำ นวยการสนามสอบและผปู้ ระสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย ร่วมกนั พ จิ ารณา
และอนุญาตให้เข้าสอบเป็นรายๆ ไป โดยไม่ต้องทำ�บัตรแต่งกายไม่สุภาพ
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ข้อ 23 นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีกิริยามารยาทเรียบร้อยต่อกรรมการคุมสอบ บุคลากรดำ�เนินการสอบ
และนักศึกษาที่เข้าสอบคนอื่นๆ
(2) ต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนในการเข้าส อบทุกครั้ง
(3) เข้าสอบเฉพาะชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้น และต้องไปสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
(4) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอดำ�เบอร์ 2B ยางลบ ที่เหลาดินสอ
และอุปกรณ์อื่นทมี่ หาวิทยาลัยอ นุญาตให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น
(5) เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
ำ สั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
(6) ต้องเชื่อฟังคำ�แนะนำ�และปฏิบัติตามค�
(7) ต้องกรอกข้อมูลในกระดาษค�
ำ ตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และฝนกระดาษ
คำ�ตอบแบบปรนัย และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี)
(8) ต้องอ่านคำ�แนะนำ�และข้อปฏิบัติในการทำ�สอบอย่างรอบคอบ ตรวจความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
แบบทดสอบฉบับที่ได้รับ หากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
(9) ต้องหยุดท�
ำ ข้อสอบทันที เมื่อหมดเวลาสอบหรือตามค�
ำ สั่งของกรรมการคุมสอบ
ข้อ 24 ในกรณีนักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือทั้งสองบัตร
มาแสดงในการเข้าส อบ ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอท�
ำ บตั รเข้าส อบ ณ กองกลางสนามสอบ ก่อนเวลาสอบชดุ ว ชิ านนั้ โดยน�
ำ
รูปถ่ายที่เหมือนกัน ขนาดหนึ่งนิ้ว ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน จำ�นวนสองรูป มาขอทำ�บัตรเข้าสอบ ทั้งนีบ้ ัตรเข้าสอบ
จะใช้ได้เฉพาะการสอบครั้งนั้น
ข้อ 25 ห้ามนักศึกษากระทำ�การ ดังนี้
(1) เข้าสอบสองชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
(2) สูบบุหรี่หรือกระทำ�การอื่นใดในห้องสอบอันเป็นการรบกวนผู้อื่นขณะที่กำ�ลังดำ�เนินการสอบ
หรือเมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
(3) นำ�วัสดุอุปกรณ์ ใดๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการตอบ
แบบทดสอบหรือในการคดิ ค �ำ นวณ ตำ�รา เอกสาร ข้อความหรือว สั ดุอ ปุ กรณ์ใดๆ ที่ไม่เกีย่ วข้องกบั ก ารสอบเว้นแ ต่
จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
(4) นำ�อาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายไป
(5) กระทำ�การหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน พูดหรือ
ติดต่อกับนักศึกษาที่เข้าสอบรายอื่นหรือบุคคลภายนอก พยายามดูคำ�ตอบจากนักศึกษาที่เข้าสอบรายอื่นหรือ
ยอมให้นักศึกษาทเี่ ข้าสอบรายอื่นดคู ำ�ตอบของตน หรือคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบนำ�แบบทดสอบหรือกระดาษ
คำ�ตอบของมหาวิทยาลัยอ อกจากห้องสอบ
(6) เข้าห อ้ งสอบหลังจ ากเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดให้เริม่ ท �ำ การสอบไปแล้วส ามสิบน าที และออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลาสี่สิบห้านาที
(7) ขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ใดๆ ลงในกระดาษคำ�ตอบ นอกเหนือจากที่ได้
กำ�หนดไว้ในคำ�ชี้แจงหรือคำ�สั่งเกี่ยวกับวิธีตอบข้อสอบ
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ข้อ 26 เมื่อมีนักศึกษาที่เข้าสอบกระทำ�การฝ่าฝืนต่อข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้
ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
(1) นักศึกษาที่เข้าสอบกระทำ�การหรือมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตในการสอบตามข้อ 25(5)
ให้ด �ำ เนินก ารตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย วินยั ข องนกั ศึกษาระดับป ริญญาตรี พ.ศ. 2551
ในกรณีท นี่ กั ศึกษาเป็นข า้ ราชการหรือพ นักงานของรฐั มหาวิทยาลัยอ าจรายงานการกระท�
ำ อนั เป็นการทจุ ริตข อง
นักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษาทราบ เพื่อดำ�เนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้
(2) นักศึกษาที่เข้าสอบถูกกรรมการคุมสอบเชิญออกจากห้องสอบตามข้อ 17(2) มหาวิทยาลัย
จะไม่ตรวจกระดาษค�
ำ ตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น
(3) นักศึกษาที่เข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายให้ผู้ประสานงานการสอบ ตามข้อ 24 หรือ
นักศึกษาที่เข้าสอบโดยใช้บัตรเข้าสอบที่เคยออกให้ในการสอบครั้งก่อนมาใช้ มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษ
คำ�ตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น
การดำ�เนินการตาม (1) ให้สำ�นักทะเบียนและวัดผลน�
ำ เสนอต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
การด�ำ เนินการตาม (2) และ (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการสอบน�
ำ เสนอต่อคณะกรรมการ
อำ�นวยการสอบเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป
    

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                ปรัชญา เวสารัชช์
               (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์)
          อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การประเมินผลการศึกษา
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2523 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ส าขาวชิ าเป็นผ กู้ �ำ หนดประเภทของชดุ ว ชิ าวา่ ช ดุ ว ชิ าใดมลี กั ษณะเป็นช ดุ ว ชิ าเชิงท ฤษฎีห รือช ดุ ว ชิ า
เชิงปฏิบัติ
ข้อ 2 ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำ�
ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชา ที่สาขาวิชารับผิดชอบดังนี้
2.1 ชุดวิชาเชิงทฤษฎี  ให้มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 20 และให้คะแนนสอบไล่ประจำ�ภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2.2 ชุดว ชิ าเชิงป ฏิบตั ิ ให้ก ำ�หนดการประเมินผ ลการศกึ ษา โดยถอื ค ะแนนฝกึ ป ฏิบตั เิป็นสำ�คัญแ ละคะแนน
การสอบไล่ป ระจำ�ภาคการศกึ ษาเป็นส ว่ นประกอบโดยก�ำ หนดสดั ส่วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชดุ ว ชิ า
2.3 กิจกรรมวิชาชีพ ให้ก�ำ หนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ 3 การให้ล �ำ ดับในการแสดงความสามารถในการเรียนรขู้ องนกั ศึกษามหาวิทยาลัยก �ำ หนดการให้ล �ำ ดับข นั้
ดังนี้
ลำ�ดับขั้น
ความหมาย
H
เกียรตินิยม (Honor)
S
ผ่าน (Satisfactory)
U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)

ดังนี้

ข้อ 4 การให้ล �ำ ดับข นั้ จ ะคดิ จ ากคะแนนรวมของคะแนนฝกึ ป ฏิบตั  ิ กบั ค ะแนนสอบไล่ป ระจำ�ภาคการศกึ ษา
ช่วงคะแนนร้อยละ
76 - 100 ให้ล�ำ ดับขั้น H
ช่วงคะแนนร้อยละ
60 - 75 ให้ล�ำ ดับขั้น S
ช่วงคะแนนต่ำ�กว่าร้อยละ 60
ให้ล�ำ ดับขั้น U
ข้อ 5 การให้ลำ�ดับขั้นประเมินความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพให้ใช้ช่วงคะแนนเช่นเดียวกับข้อ 3
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
(ลงนาม)                     วิจิตร ศรีสอ้าน
                      (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
                อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้า
เพือ่ ให้การบนั ทึกผ ลการศกึ ษาของชดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาได้ส อบผา่ นไปแล้ว แต่น กั ศึกษายงั ล งทะเบียนเรียน
ชุดวิชานั้นซ้ำ�อีก เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 41/2526 วันที่ 20 ตุลาคม 2526 จึงได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการบันทึก
ผลการศึกษาดังนี้ คือ
ในกรณีที่นักศึกษาที่สอบผ่านได้ลำ�ดับขั้น H หรือ S ในชุดวิชาใด หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชานั้นอีก มหาวิทยาลัยจ ะนับชุดวิชาสะสม โดยถือเอาผลการสอบทนี่ ักศึกษาได้สอบผ่านในครั้งแรก
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526
(ลงนาม)                 เอี่ยม ฉายางาม
                (ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม)
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                            ประธานสภาวิชาการ
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตัดสินผลการสอบ เพือ่ ประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบตั แิ ละชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ  6  และข้อ  39  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารตัดสินผลการสอบ เพือ่ ประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบตั แิ ละชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และ
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที  ่ 1 ปีการศึกษา  2556 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ให้นำ�คะแนนส่วนที่สอบผ่านไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และ
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศนี้
ข้อ 2 การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการสอบจะได้
ลำ�ดับขั้นตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
(2) กรณีนกั ศึกษาสอบไล่ผา่ นภาคทฤษฎีและสอบไม่ผา่ นภาคปฏิบตั ิ  ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและ
เข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบ
เฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน
(3) กรณีนกั ศึกษาสอบไล่ผา่ นเฉพาะภาคปฏิบตั แิ ละสอบไม่ผา่ นภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อม
และเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี หากสอบซ่อมภาคทฤษฎีไม่ผา่ น ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ใหม่และสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีจนกว่าจะผ่าน
กรณีทชี่ ดุ วิชาเชิงปฏิบตั ิใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบ
ไม่ผา่ น ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ใหม่และต้องสอบให้ผา่ นทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใหม่  เว้นแต่นกั ศึกษา
ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
ข้อ 3 การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
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(1) การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ไิ ด้คะแนนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
(2) กรณีทผี่ ลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ริ วมกันแล้วไม่ผา่ น ให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎี
หรือภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของส่วนนั้นไว้
(ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี   ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคทฤษฎีแล้วนำ�คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบตั ิ หากยังสอบไม่ผา่ นอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้
ใหม่ แต่ให้สอบเฉพาะภาคทฤษฎีเพือ่ นำ�คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบตั จิ นกว่าจะสอบผ่าน ตามทีก่ �ำ หนด
ในข้อ 3 (1)
(ข) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏิบตั แิ ล้วนำ�คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผา่ นอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้
ใหม่ แต่ให้สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำ�คะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่
กำ�หนดในข้อ 3 (1)
กรณีทชี่ ดุ วิชาประสบการณ์วชิ าชีพใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงแล้ว ปรากฏว่า
นักศึกษายังสอบไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใหม่
เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อม
นั้นก่อน
ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2556
(ลงนาม)              ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ:   โดยที่บางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย เปิดสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ให้มีการฝึกปฏิบัติ
เฉพาะภาคไล่ทเี่ ปิดสอน ได้มกี ารปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเชิงปฏิบตั ิ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
แต่เนื่องจากมีนักศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้สอบไล่ภาคทฤษฎีผ่าน
แต่สอบภาคปฏิบตั ไิ ม่ผา่ นเนือ่ งจากไม่ได้เข้าสอบ และไม่สามารถสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้
เพราะต้องเข้าฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผล
การศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบตั แิ ละชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ พ.ศ. 2552 ข้อ 2 วรรคท้าย ได้ก�ำ หนดว่า “กรณีทชี่ ดุ วิชา
เชิงปฏิบตั ิใดมีประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผา่ น ให้ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหม่” ซึ่งปกติทั่วไปแล้วเมื่อนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนวิชาใดแล้วปรากฏว่าสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษานั้น นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบซ่อมวิชาที่ไม่ผ่าน
ในภาคการศึกษานัน้ ก่อน เมือ่ ปรากฏผลสอบเป็นประการใดแล้วจึงดำ�เนินการตามขัน้ ตอนต่อไป ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจึงจำ�เป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้การประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอ ำ�นาจตามข้อ 22 แห่งข ้อบังคับม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด้วย การศึกษา
ขัน้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นช อบของสภาวชิ าการในการประชุมค รัง้ ท ี่ 24/2532 วันพ ฤหัสบดี
ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2532 จึงก�ำ หนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้
ข้อ 1 การประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพจะต้องมีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยประเมินภาคทฤษฎีร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติร้อยละ 60
ข้อ 2 เวลาสอบภาคทฤษฎีให้กำ�หนดระยะเวลาการสอบเป็น 3 ชั่วโมง (180 นาที) ยกเว้น ในการ
สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
ข้อ 3 ประเภทข้อสอบและจ�ำ นวนข้อสอบ ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
3.1 ข้อสอบปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก กำ�หนดจำ�นวนข้อสอบประมาณ 105 - 120 ข้อ
3.2 ข้อสอบปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก ผสมกับข้อสอบอัตนัย กำ�หนดจ�ำ นวนข้อสอบตามความเหมาะสม
กับเวลาสอบ
สำ�หรับจ�ำ นวนข้อสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ให้ปรับลดลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้สำ�หรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2532 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
(ลงนาม)                  เอี่ยม ฉายางาม
                  (ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม)
          อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                            ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมิน
กิจกรรมประจำ�ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2545 ให้มคี วามเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 34(1) และ (3) และข้อ 39 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 26/2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 จึงก�ำ หนดแนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาดังกล่าวไว้
เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้
ข้อ 1 ให้มีการประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในชุดวิชา 3 ระดับ ดังต่อไปนี้
(1) ชุดวิชาระดับ 1 เป็นชุดวิชาที่มุ่งให้ความรพู้ ื้นฐาน เน้นหลักการและทฤษฎีให้สัดส่วนการประเมิน
จากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค 20: 80
(2) ชุ ดวิ ช าร ะดั บ 2 เป็ น ชุ ดวิ ช าที่ เ น้ น ทั ก ษะความชำ � นาญ ที่ มุ่ ง ใ ห้ “ทำ �เ ป็ น ” และไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติการเสมือนจริงหรือปฏิบัติการจำ�ลอง
ให้ส ัดส่วนการประเมินจากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค 40: 60
(3) ชุ ดวิ ชาร ะดั บ 3 เป็ นชุ ดวิ ชาที่ มุ่ งให้นั ก ศึ ก ษานำ �หลั ก การและทฤษฎี ไ ปสู่ การปฏิ บั ติ โดย
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เช่น การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ การผลิตสื่อ หรือประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
เรื่องให้สัดส่วนการประเมินจ ากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค 60: 40
ข้อ 2 ให้ การป ระเมิ น กิ จ กรรมป ระจำ �ชุ ดวิ ช าตามข้ อ 1 เป็ น ส่ ว นห นึ่ ง ข องการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน โดยให้นักศึกษาทำ�กิจกรรมภาคปฏิบัติ และส่งงานตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ผู้ประเมิน
ทำ�การประเมินให้คะแนน
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) มีอำ�นาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดเกณฑ์ก ารให้คะแนน และรายงานให้คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาทราบ
(2) กำ�หนดแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาและสภาวิชาการทราบ
(3) เสนอแต่งตั้งผปู้ ระเมินกิจกรรมต่อคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ข้อ 4 ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมในการประเมินและการรับ ส่งกิจกรรม ให้เป็นไปตามปฏิทินและ
แผนก�ำ หนดกิจกรรมตามคู่มือประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาที่ คบ.ช. กำ�หนดในข้อ 3(2)
ข้อ 5 เงื่อนไขการประเมินผลมี 3 กรณี คือ
(1) กรณีนักศึกษาส่งกิจกรรมให้ได้รับคะแนนเก็บต ามที่ คบ.ช. กำ�หนด หากนักศึกษาสอบไล่ไม่ผ่าน
ให้นำ�คะแนนกิจกรรมดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้นักศึกษา
ไม่ต้องส่งกิจกรรมอีก
(2) กรณี นั ก ศึ ก ษาไ ม่ ส่ ง กิ จ กรรมห รื อ ม หาวิ ท ยาลั ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ กิ จ กรรมจากนั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษา
จะไม่มีคะแนนเก็บและให้ตัดสินผลการสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษานั้นทั้งสอบไล่และ
สอบซ่อม และในกรณีนนี้ ักศึกษาจะส่งกิจกรรมในภายหลังเพื่อให้มคี ะแนนเก็บส�ำ หรับก ารสอบซ่อมไม่ได้
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(3) สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ทำ �กิ จ กรรมม หาวิ ท ยาลั ย จ ะพิ จ ารณาใ ห้ นั ก ศึ ก ษาไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด
โดยการนำ�คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาค
รวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วน�
ำ คะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้นักศึกษา
ข้อ 6 ให้สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา กำ�หนดชุดวิชาที่จัดให้มี
การประเมินกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
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 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี 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 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการ
ศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ระบบการสอบตามความพร้อม” หมายความว่า ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริการการสอบเพื่อตอบสนองความต้องการและความสามารถของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนสามารถเข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดก่อนการสอบไล่ประจำ�ภาค
“บุคลากรดำ�เนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงาน
ควบคุม ดูแล และดำ�เนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คะแนน” หมายความว่า คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา
ด้วยคอมพิวเตอร์
“ชุดวิชา” หมายความว่า ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการสอบตาม
ความพร้อม
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารสอบตามความพร้อมประจำ�ภาคการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำ นาจออกประกาศ คำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ
ข้อ 6 ผู้สมัครสอบตามความพร้อม ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบตาม
ความพร้อมในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 7 การสมัครสอบตามความพร้อม กำ�หนดให้สมัครสอบตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด สำ�หรับ
วิธีการและขั้นตอนการสมัครสอบตามความพร้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถสมัครสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาได้ 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 9 หากนักศึกษาเข้าสอบตามความพร้อมและสอบไม่ผา่ น มีสทิ ธิเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาใน
ชุดวิชานั้นได้
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ข้อ 10 นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบ ดังนี้
(1) แสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาและบัตรประจำ�ตัวประชาชนในการเข้าสอบ ในกรณีที่ไม่มี
บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ ให้ยื่นคำ�ร้องขอทำ�
บัตรเข้าสอบกับผู้ประสานงานการสอบ โดยนำ�รูปถ่ายที่เหมือนกันขนาดหนึ่งนิ้ว ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน จำ�นวน
สองรูป มาขอทำ�บัตรเข้าสอบ ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบรอบนั้นเท่านั้น ในกรณีไม่มีทั้งสองบัตร
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(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
และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที นับแต่เริ่มทำ�การสอบ
ข้อ 11 ค่าใช้จา่ ยของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
หมวด 2
การประเมินผลการสอบ
ข้อ 12 เมือ่ การสอบตามความพร้อมของนักศึกษาเสร็จสิน้ นักศึกษาจะได้รับแจ้งผลการสอบของตนว่า
สอบผ่านหรือไม่ผ่าน โดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยจะออกใบแจ้งผลการสอบตามความพร้อมให้ภายหลังสอบเสร็จว่าผ่านหรือไม่ผา่ น
อย่างไม่เป็นทางการ สำ�หรับผลการสอบอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษาพร้อมกับการประกาศ
ผลการสอบประจำ�ภาคการศึกษานั้น
ข้อ 14 การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เกณฑ์การตัดสินผลสอบ ใช้เกณฑ์การตัดสินผลสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 15 นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อมแล้ว หากนักศึกษาเข้าสอบไล่ประจำ�
ภาคการศึกษานั้นอีก ให้ถือผลการสอบของระบบวัดผลตามความพร้อมเป็นหลัก
นักศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นในระบบวัดผลตามความพร้อม สามารถเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษานัน้ ได้อกี
และถ้าสอบไล่ผ่านให้ใช้ผลการสอบผ่านของการสอบไล่นั้น
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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�หนดให้เริ่ม
ทำ�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�ตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายชื่อนักศึกษา
ที่เข้าสอบและให้ลงลายมือชื่อโดยดูว่ารูปถ่ายของทั้งสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อ
ในบัตรกับลายมือชื่อที่ลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้ารูปถ่ายที่ปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและ
ลายมือชื่อไม่เหมือนกันห้ามมิให้เข้าสอบ
     (4) ไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดให้เริม่ ทำ�การสอบ
ไปแล้ว 30 นาที และห้ามนักศึกษาที่เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาทีนับแต่เริ่มทำ�การสอบ หากมี
เหตุจำ�เป็นให้นักศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด
(5) ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ หากพบพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตให้ท�ำ รายงาน
พร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อ�ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล
    (6) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบ ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น
      (7) ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำ�สั่ง หรือคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบ
     (8) เชิญนักศึกษาที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำ�สั่ง หรือคำ �แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบ
ออกจากห้องสอบหลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว
ข้อ 19 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แม่ข่าย และระบบ
เครือข่าย
    (2) ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้มีความ
ปลอดภัยที่สุดจากการลักลอบหรือโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
    (3) ดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นลูกข่าย แม่ข่าย และระบบเครือข่าย ให้สามารถ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) ให้คำ�แนะนำ�การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบ
     (5) ประสานงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
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
เพื่อให้การออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การออกเอกสารสำ�คัญ
ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 เอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยมดี ังต่อไปนี้
(1) กรณีทนี่ ักศึกษาก�ำ ลังศึกษาอยู่ สามารถออกเอกสารส�ำ คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
(ก) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
(ข) ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(2) กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันมิได้เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำ�ผิดวินัย
นักศึกษา สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาคือ ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(3) กรณีที่นักศึกษาศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
การส�ำ เร็จการศึกษา สามารถออกเอกสารส�ำ คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
(ก) ใบรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
(ข) ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(4) กรณีที่นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้วสามารถ
ออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
(ก) ใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา
(ข) ใบรายงานผลการศึกษา เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
(ค) ใบปริญญาบัตร เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
(5) เอกสารสำ�คัญอ ื่นๆ นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ให้ม หาวิทยาลัยพ ิจารณาออกให้แ ก่น ักศึกษา
ตามสมควรเป็นรายกรณีไป
ข้อ 4 นักศึกษาทปี่ ระสงค์จ ะได้ร บั เอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาตามขอ้ 3 ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอเอกสารส�ำ คัญ
ทางการศกึ ษาตามวธิ กี ารทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมการออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษา
ตามอัตราทมี่ หาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 5 นักศึกษาทปี่ ระสงค์จ ะขอเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาทตี่ อ้ งตดิ รปู ถ า่ ย นักศึกษาจะตอ้ งยนื่ ค �ำ ร้อง
พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่มลี ักษณะดังต่อไปนมี้ าพร้อมคำ�ร้องด้วย
(1) รูปถ่ายสำ�หรับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3(1) และข้อ 3(2) มีลักษณะดังนี้
(ก) รูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสดี ำ� 
และไม่ส วมเครื่องประดับใดๆ
(ข) ทรงผม ชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ หญิง ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย
กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ถ้าจ ำ�เป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสขี าว

198

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ค) การแต่งกาย ให้สวมชุดสุภาพตามสากลนิยม ไม่สวมเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาอื่น
พระภกิ ษุ สามเณร ให้แ ต่งก ายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ช ีให้ส วมชดุ แ ม่ช ตี ามประเพณี ส่วนผทู้ เี่ ป็นน กั บวช
ศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี
(2) รูปถ่ายส�ำ หรับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3(3) และข้อ 3(4) มีลักษณะดังนี้
(ก) รูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด� 
ำ
และไม่สวมเครื่องประดับใดๆ
(ข) ทรงผม ชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ หญิง ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้ร วบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย
ไม่ให้ปิดบังครุยบัณฑิต
กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ผ้าคลุมศ ีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสขี าว
(ค)การแต่งกาย ให้สวมเสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาวกระดุมปั๊มผ้าสีขาว และสวมทับด้วย
ครุยบัณฑิต
ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจและพนักงานของรัฐ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาวที่หน่วยงานต้นสังกัด
กำ�หนดและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
พระภิกษุ สามเณร ให้แต่งกายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณี
โดยไม่ต้องสวมทับด้วยครุยบัณฑิต ส่วนนักบวชในศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี และสวมทับด้วย
ครุยบัณฑิต
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการออกเอกสารสำ�คัญ ตามข้อ 3(4) เป็นครั้งแรกให้นักศึกษาเมื่อ
สภามหาวิทยาลัยอ นุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้ว โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำ�ร้องตามข้อ 4
ในกรณีท ผี่ ู้ใดประสงค์จ ะขอเอกสารส�ำ คัญต ามวรรคหนึง่ ส ว่ นทเี่ กีย่ วกบั ต นในครัง้ ต อ่ ไป ให้ผ นู้ นั้ ย นื่ ค �ำ ร้อง
ขอเอกสารส�ำ คัญทางการศึกษา และให้น�
ำ ความตามข้อ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบปริญญาบัตรจะออกใบแทนให้เฉพาะกรณีที่ชำ�รุด สูญหาย หรือถูกทำ�ลาย โดยผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบแทนปริญญาบัตร จะต้องส่งใบปริญญาบัตรที่ช�ำ รุด หรือใบแจ้งความกรณีปริญญาบัตรสูญหายหรือถูกทำ�ลาย
มาพร้อมคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา
ข้อ 7 นักศึกษาที่ประสงค์จะได้รับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาต่างๆ ที่แปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา พร้อมสำ�เนาเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทย
ที่รับรองสำ�เนาถูกต้อง พร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก �ำ หนด
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                    ปรัชญา เวสารัชช์
                   (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การก�ำ หนดวันสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่
9 มกราคม 2527 จึงกำ�หนดวันสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นักศึกษาที่สอบไล่ได้ชุดวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ ในหลักสูตร มหาวิทยาลัย
จะด�ำ เนินก ารขออนุมตั ปิ ริญญาหรือป ระกาศนียบัตร โดยถอื ว นั ถ ดั จ ากวนั ส นิ้ ส ดุ ก ารสอบไล่ค รัง้ ส ดุ ท้ายเป็นว นั ส �ำ เร็จ
การศึกษา
ข้อ 2 นักศึกษาที่ศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในชุดวิชาใด เมื่อได้รับการประเมินว่าผ่านชุดวิชานั้นแล้ว
จะถือว่าสอบผ่านชุดวิชานั้น นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการประเมินเป็นต้นไป
ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในชุดวิชาใดซึ่งเป็นช ุดวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรที่ศึกษา มหาวิทยาลัย
จะดำ�เนินการขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยถือวันถัดจากวันที่ได้รับการประเมินว่าสอบผ่านชุดวิชา
นั้นเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 3 การตั ด สิ น ผ ลการศึ ก ษาในชุ ดวิ ช าป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ จะกระทำ �พ ร้ อ มกั บ การตั ด สิ น
ผลการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาใด
จะต้องเข้ารับการอบรมเข้มและ/หรือเข้าสอบไล่ตามที่มหาวิทยาลัยก �ำ หนด
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรที่
ศึกษา มหาวิทยาลัยจ ะด�ำ เนินการขออนุมัตปิ ริญญา โดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดก ารสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
เป็นวันสำ�เร็จก ารศึกษา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
(ลงนาม)                    วิจิตร ศรีสอ้าน
                   (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส อ้าน)
            อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                              ประธานสภาวิชาการ
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำ หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2524
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท ี่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2524
เป็นป ีที่ 36 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 31 และ
มาตรา 35 แห่งพ ระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช พ.ศ. 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานเี้ รียกวา่ “พระราชกฤษฎีกา ว่าด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2524”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถ ัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
(1) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ
“น.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
“น.ม.”
ใช้อักษรย่อ
(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”
“บธ.บ.”
ใช้อักษรย่อ
(3) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต”
“ศศ.ด.”
ใช้อักษรย่อ
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ
“ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต”
“ศศ.บ.”
ใช้อักษรย่อ
(4) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ศษ.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”
“ศษ.บ.”
ใช้อักษรย่อ
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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”
“ศ.บ.”
ใช้อักษรย่อ
สำ�หรับ (2) (3) และ (4) ให้ระบุแขนงวิชาในวงเล็บต่อท้ายปริญญา
มาตรา 4 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชมีสามชั้น คือ
(1) ครุยด ษุ ฎีบ ณั ฑิต เป็นเสือ้ ค ลุมผ า้ โปร่งส ขี าวผา่ อ กตลอด มีส �ำ รดรอบขอบและทตี่ น้ แ ขนกบั ป ลายแขน
พ นื้ ส �ำ รดท�
ำ ดว้ ยสกั หลาดสเี ขียวเข้มก ว้าง 10 เซนติเมตร เว้นร ะยะขอบนอก 0.5 เซนติเมตร มีแ ถบทองทาบกว้าง
1.5 เซนติเมตร เว้นระยะ 1 เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง 4 เซนติเมตร เว้นระยะ 1 เซนติเมตร มีแถบทอง
ทาบกว้าง 1.5 เซนติเมตร เว้นระยะขอบใน 0.5 เซนติเมตร แถบทองซึ่งกว้าง 1.5 เซนติเมตร แถบแรกจาก
ขอบนอก จะม้วนเป็นวงกลมทับแถบทองกลางซึ่งกว้าง 4 เซนติเมตร เลยไปทับแถบทองแถบในแล้วม้วนกลับ
มาที่เดิม มีจ�ำ นวน 3 วง โดยวงกลมวงกลางอยูส่ ูงประมาณหน้าอกของผสู้ วม มีตรามหาวิทยาลัยท ำ�ด้วยโลหะ
ชุบทองสูง 6 เซนติเมตร ติดบนสำ�รดในวงกลมวงกลางทั้งสองข้างของหน้าอก
(2) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่มวี งกลมเพียงข้างละ 2 วง มีตรามหาวิทยาลัย
ติดบ นสำ�รดในวงกลมวงบนทั้งสองข้างของหน้าอก
(3) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แต่มีวงกลมเพียงข้างละ 1 วง มีตรามหาวิทยาลัยใน
วงกลมทั้งสองข้างของหน้าอก
มาตรา 5 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย
ทำ�ดว้ ยโลหะชบุ ท องสงู 6 เซนติเมตร ด้านหลังเป็นแ ผ่นเรียบจารึกเลขประจำ�ตวั ชือ่ ชือ่ ส กุล อักษรยอ่ ป ริญญา และ
ปีการศึกษาที่ได้รับปริญญา
มาตรา 6 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธ รร มาธิ ร าชจั ด ทำ �ค รุ ย วิ ท ยฐานะแ ละเ ข็ ม วิ ท ยฐานะต าม
พระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา 7 ให้ร ัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยร ักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับน ี้ คือ โดยทีม่ าตรา 31 และมาตรา 35 แห่งพ ระราชบญั ญัตมิ หาวิทยาลัย

สุโขทัยธ รรมาธิราช พ.ศ. 2521 บัญญัตวิ า่ การก�ำ หนดให้ส าขาวชิ าใดมปี ริญญาชนั้ ใด และจะใช้อ กั ษรยอ่ ส �ำ หรับส าขาวชิ า
นัน้ อ ย่างไร รวมทงั้ ก ารก�ำ หนดลกั ษณะ ชนิด ประเภท และสว่ นประกอบของครุยว ทิ ยฐานะและเข็มว ทิ ยฐานะของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

202

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำ หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับท ี่ 4)
พ.ศ. 2538
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
เป็นป ีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และมาตรา 31 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญั ญัตมิ หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานเี้ รียกวา่ “พระราชกฤษฎีกา วา่ ด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับ
สาขาวิชา ครุยว ิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถ ัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพ ระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สำ�หรับส าขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีว่า ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับท ี่ 3) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนแี้ ทน
“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”
“น.ด.”
ใช้อักษรย่อ
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ
“น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ
“น.บ.”

คู่มือนักศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสองประเภท คือ
1. นิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต”
2. วิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
(4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีป ริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐศ าสตรดุษฎีบัณฑิต”
(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 “รัฐป ระศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐป ระศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐป ระศาสนศาสตรบัณฑิต”
(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 “พยาบาลศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”
(7) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต”

ใช้อักษรย่อ
ใช้อัษรย่อ
ใช้อักษรย่อ

“นศ.ด.”
“นศ.ม.”
“นศ.บ.”

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.”
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(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”
(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 “ศษ.ด.”
ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.”
ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
ใช้อักษรย่อ “สส.ด.”
ใช้อักษรย่อ “สส.ม.”
ใช้อักษรย่อ “สส.บ.”
ใช้อักษรย่อ “กษ.ด.”
ใช้อักษรย่อ “กษ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “กษ.บ.”

ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้าม ี”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรด้าน
เกษตรศาสตร์ ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควร
กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าว จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำ หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับท ี่ 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�หรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานเี้ รียกวา่ “พระราชกฤษฎีกา ว่าด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับท ี่ 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 “นิตศิ าสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “น.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามประเภท คือ
1. นิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต”
2. วิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
3. เทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ
ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต”
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐศ าสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐศ าสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศ าสตรบัณฑิต”
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”
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”
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต”
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”

ใช้อัษรย่อ “นศ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
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.”
ใช้อ ักษรย่อ “พย.ม.”
ใช้อ ักษรย่อ “พย.บ.”
ใช้อ ักษรย่อ “ศศ.ด.”
ใช้อ ักษรย่อ “ศศ.ม.”
ใช้อ ักษรย่อ “ศศ.บ.”
ใช้อ ักษรย่อ “ศษ.ด.”
ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
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(9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”
(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”
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ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.”
ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
ใช้อักษรย่อ “สส.ด.”
ใช้อักษรย่อ “สส.ม.”
ใช้อักษรย่อ “สส.บ.”
ใช้อักษรย่อ “กษ.ด.”
ใช้อักษรย่อ “กษ.ม.”
ใช้อักษรย่อ “กษ.บ.”

ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท ้ายปริญญาด้วย ถ้ามี”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภ ัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าชได้เปิดส อนหลักสูตรด้าน

เทคโนโลยีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรก�ำ หนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับส าขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าว 
ประกอบกับได้แก้ไขอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำ�หนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์การเขียนคำ�ย่อของ
ราชบัณฑิตยสถาน จึงจำ�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 จึงมมี ติให้ตรา
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขใน
การใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2526”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผ มู้ สี ทิ ธิใช้ค รุยว ทิ ยฐานะของมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช สวมครุยว ทิ ยฐานะทบั เครือ่ งแบบ
หรือเครื่องแต่งกายที่สุภาพได้ ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดหรืองานพิธีอื่นใดที่มีกำ�หนดการให้สวม
ครุยวิทยฐานะ
ข้อ 4 ผูไ้ ด้รบั ป ริญญา ประกาศนียบัตรชนั้ ส งู อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยส โุ ขทัย-
ธรรมาธิราชมสี ิทธิประดับเข็มวิทยฐานะบนอกเสื้อเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายทสี่ ุภาพได้ในโอกาสอันสมควร
ผู้ที่ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ประดับ
เข็มวิทยฐานะบนอกเสื้อข้างซ้าย
ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ประดับเข็มวิทยฐานะ
บนอกเสื้อข้างขวา
ข้อ 5 ในกรณีผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประพฤติชั่วทำ�ให้
เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจห้ามผู้นั้นประดับเข็มวิทยฐานะได้
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผรู้ ักษาการตามข้อบังคับนี้
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
อาศัยอ �ำ นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพ ระราชบญั ญัตมิ หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธรรมาธิร าช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยจ ึงก�ำ หนดข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไข
ในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนตี้ ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรค 3 ของข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2526
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผทู้ ี่ได้ร บั อ นุปริญญาหรือป ระกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ให้ป ระดับเข็มว ทิ ยฐานะ
บนอกเสื้อข้างขวา หรือทกี่ ระเป๋าเสื้อข ้างขวาของเครื่องแบบ”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผรู้ ักษาการตามข้อบังคับนี้
                

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�นาจ
ตามความในมาตรา 15(8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2523 ข้อ 8(2) อธิการบดี
ด ว้ ยความเห็นช อบของคณะกรรมการการเงินข องมหาวิทยาลัยในคราวประชุมค รัง้ ท ี่ 18/2539 เมือ่ ว นั ท ี่ 1 ตุลาคม
2539 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรี
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 และให้กำ�หนดค่าเข็มวิทยฐานะระดับปริญญาตรีเข็มละ 150 บาท
ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับผู้ทสี่ ำ�เร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป
                

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539
(ลงนาม)                 เอี่ยม ฉายางาม
                           (นายเอี่ยม ฉายางาม)
          อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าวัสดุการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 13(5) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2554 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 จึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2523
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ค่าบำ�รุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบำ�รุงทีม่ หาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา
ได้แก่ ค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย ค่าชุดวิชา และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการ
ขอรับบริการจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน
เทปการสอน แบบฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การศึกษา และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
ข้อ 5 ให้กำ�หนดอัตราเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
(1) ค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท
(3) ค่าชุดวิชา ชุดวิชาละ 300 บาท
(4) ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ 700 บาท
มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าวัสดุการศึกษาประกอบชุดวิชา ค่าวัสดุการศึกษา
เสริมประสบการณ์วชิ าชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ นอกจากทีก่ �ำ หนดไว้ตามวรรคหนึง่
ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดีก�ำ หนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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นั ก ศึ ก ษาที่ มี ส ถานภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี อ ยู่ ก่ อ นปี การศึ ก ษา 2556 ให้ เ รี ย กเก็ บ
ค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ 300 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ตามที่
กำ�หนดไว้ในข้อ 5 ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
                      

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม)                สมจินต์ สันถวรักษ์
            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์)
              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2555
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง การกำ�หนดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 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�ระค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย การเปลี่ยนที่อยู่ การเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ
หรือชื่อหรือชื่อสกุล การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก และการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่
กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา ยกเว้นการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ATM ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 และได้ยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
นักศึกษาตลอดอายุการเป็นนักศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราคนละ 100 บาท โดย
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา
(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
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ฉบับละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกใบสัมฤทธิบัตรกรณีพิเศษ ฉบับละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมคำ�อธิบายชุดวิชา รายวิชา ฉบับละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการคัดสำ�เนาเอกสารการศึกษา ฉบับละ 10 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับรองสำ�เนาถูกต้อง ฉบับละ 10 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา คนละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ 300 บาท
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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เรื่อง การคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 22 และข้อ 23 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
เงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2523 และข้อ 3.11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน
ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศกำ�หนดการพิจารณาคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุ
การศึกษา ให้แก่นักศึกษาหรือผู้เรียน เมื่อมีการร้องขอไว้ดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2) มีการลงทะเบียนซ้ำ�ซ้อน อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
3) เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาหรือผูเ้ รียนส่งคืนวัสดุการศึกษามาไม่ครบ หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนค่าวัสดุการศึกษาให้ หรือคืนให้บางส่วนแล้วแต่กรณีไป
              

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
(ลงนาม)                   วิจิตร ศรีสอ้าน
                     (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การก�ำ หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับค นไทยในต่างประเทศ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการ
จัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ ำ�นาจตามความในข้อ 6 แห่ง
ข้อบ งั คับม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การเงินแ ละทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
จึงกำ�หนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทย
ในต่างประเทศ (เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย เมืองไต้หวัน เมืองฮ่องกง
และสหรัฐอาหรับเอมเิ รตส์) ในลักษณะเหมาจ่ายไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำ�หนดค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำ�หรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่
2 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีก ารศึกษา 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. ค่ า ล งท ะเบี ย นเรี ย นชุ ดวิ ช าป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ ชุ ดวิ ช าฝึ ก ป ฏิ บั ติ เสริ ม ทั ก ษะ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทนี่ อกเหนือจากข้อ ก. - ค. ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
(3) การลงทะเบียนสอบซ่อม กำ�หนดอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
ก. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต่อภาคการศึกษา จำ�นวนเงิน 1,500 บาท
ข. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อ ก. ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาทมี่ หาวิทยาลัยก ำ�หนด
                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
(ลงนาม)              ปราณี สังขะตะวรรธน์
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง เกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับท ุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2546
เพือ่ ให้การจดั สรรเงินก องทุนก ารศกึ ษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อย อาศัย
อำ�นาจตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 25/2546
วันที่ 21 สิงหาคม 2546 จึงออกประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาไว้ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิขอรับทุนการศึกษา
1.1 เป็นน กั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช และก�ำ ลังศ กึ ษาอยู่ในหลักสูตรระดับป ริญญาตรี
1.2 เป็นผู้สอบไล่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาอย่างน้อย จำ�นวน 2 ชุดวิชา
ก่อนภาคการศึกษาที่ขอรับทุน
1.3 ไม่เป็นผไู้ ด้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
1.4 เป็นผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์โดยมาจากครอบครัวทมี่ ีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี
1.5 มีสัญชาติไทย
1.6 เป็นผมู้ คี วามประพฤติเรียบร้อย
1.7 เป็นผมู้ คี ุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ
2. เงื่อนไขการให้ทุน
2.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งมคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 และ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
2.2 มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าล งทะเบียนเรียนและคา่ ว สั ดุก ารศกึ ษาตามทจี่ า่ ยจริง ปีก ารศกึ ษาละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพ นั บ าทถว้ น) ต่อท นุ
2.3 ให้ส�ำ นักบริการการศึกษาเป็นผตู้ รวจสอบ และดำ�เนินการเบิกจ่ายไปที่กองคลังมหาวิทยาลัย
3. วิธีการขอรับทุนการศึกษา
3.1 นักศึกษาขอแบบค�ำ ขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จากศูนย์บริการ
การศึกษาประจำ�จังหวัด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือทสี่ ำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
3.2 นักศึกษาผขู้ อรับท นุ ก ารศกึ ษาตอ้ งกรอกแบบค�ำ ขอรบั ท นุ ก ารศกึ ษา ติดรปู ถ า่ ยพร้อมแนบส�ำ เนา
เอกสารดังต่อไปนี้
(1) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
(2) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
(3) สำ�เนาทะเบียนบ้าน และ
(4) สำ�เนาใบแจ้งผลการศึกษา
และให้ผ อู้ �ำ นวยการศนู ย์บ ริการการศกึ ษาประจำ�จงั หวัด หรือผ อู้ �ำ นวยการศนู ย์ว ทิ ยพฒั นา มสธ. หรือ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพร้อมลงนาม แล้วส่งไปที่สำ�นักบริการ-
การศึกษา ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ในแต่ละปกี ารศึกษา
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3.3 ให้นักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุนการศึกษา
โดยมีผู้รับรอง ได้แก่ ข้าราชการผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้ปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไป เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำ บล (อบต.) แนบมาพร้อมค�ำ ขอรับ
ทุนการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
                

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546
(ลงนาม)               ทองอินทร์ วงศ์โสธร
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร)
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด
พ.ศ. 2544
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การใช้ห อ้ งสมุดให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการด�ำ เนินงานของ
สำ�นักบรรณสารสนเทศ พ.ศ. 2529 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบ ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด
พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2540
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา-บริการ
พ.ศ. 2541
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือค�
ำ สั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนแี้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“ห้องสมุด” หมายความว่า ส่วนบริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำ�นัก
บรรณสารสนเทศและศูนย์วิทยพัฒนาทุกแห่ง
“วัสดุสารสนเทศ” หมายความว่า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ ให้บริการ
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช
“หนังสือสำ�รอง” หมายความว่า วัสดุสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่สาขาวิชาแจ้งให้ห้องสมุดจัดเป็นหนังสือสำ�รองให้นักศึกษาอ่านภายในห้องสมุด หรือให้ยืมออกได้ในระยะเวลา
ที่กำ�หนด
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
และประกาศนียบัตร
“บุ ค ลากรป ระจำ � ” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจำ �  ข้ า ราชการป ระจำ �  พนั ก งานม หาวิ ท ยาลั ย
ลูกจ้างประจำ�งบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างประจำ�งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช
“อาจารย์พ เิ ศษ” หมายความวา่ อาจารย์ ผูท้ รงคณุ วุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผ ซู้ งึ่ ม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ
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“บุคคลเกษียณอายุราชการ” หมายความว่า บุคลากรประจำ�ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทีเ่ กษียณอายุราชการ
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราว
รายวันของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
หมวด 2
เวลาทำ�การของห้องสมุด
ข้อ 5 เวลาทำ�การของห้องสมุด โดยปกติให้ถือตามวันและเวลาท�ำ การของทางราชการ และวันเสาร์
ที่ไม่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ 6 ในวันทมี่ ีกิจกรรมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม หรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นที่ต้องใช้บริการ
ห้องสมุดจะเปิดให้บริการเพิ่มนอกเวลาท�ำ การ รวมทั้งเปิดบริการในวันหยุดราชการตามความจำ�เป็น
ข้อ 7 หากมเี หตุจ �ำ เป็น ผูอ้ �ำ นวยการส�ำ นักบ รรณสารสนเทศหรือผ อู้ �ำ นวยการศนู ย์ว ทิ ยพฒั นาแล้วแ ต่
กรณีมอี ำ�นาจเปลี่ยนแปลงเวลาท�ำ การหรือกำ�หนดวันงดให้บริการได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 3
สมาชิกภ าพ
ข้อ 8 สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
8.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่
(1) นักศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช อายุก ารเป็นส มาชิกต ามสถานภาพการเป็นน กั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(2) บุคลากรประจำ� อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 5 ปี ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัยแ ละลูกจ้างประจำ�
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย อายุก ารเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
(3) อาจารย์พิเศษ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
(4) บุคคลเกษียณอายุราชการ อายุก ารเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
(5) ลูกจ้างชั่วคราวรายปแี ละลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
8.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่
(1) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(2) บุคคลภายนอกทสี่ มัครเป็นส มาชิกสมทบ
ข้อ 9 การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
9.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ใช้บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา เป็นบัตรแสดงตนในการ
เข้าใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
9.2 บุคลากรประจำ�และบุคคลเกษียณอายุราชการ ยื่นความจำ�นงขอทำ�บัตรสมาชิกพร้อมหลักฐาน
ต่อไปนี้
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(1) บัตรประจำ�ตัว
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
9.3 อาจารย์พ เิ ศษ ลูกจ้างชวั่ คราวรายปี และลกู จ้างชวั่ คราวรายเดือน ยืน่ ค วามจ�ำ นงขอท�
ำ บตั รสมาชิก
พ ร้อมหลักฐ าน ตามขอ้ 9.2 และค�
ำ รบั รองในใบสมัครสมาชิกจ ากผบู้ งั คับบ ญั ชา หรือห วั หน้าห น่วยงานทเี่ กีย่ วข้อง
ของมหาวิทยาลัย ระดับป ระธานสาขาวิชา ผูอ้ ำ�นวยการหรือเทียบเท่า
9.4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และบุคคลภายนอก ยื่นความจ�ำ นงขอทำ�บัตรสมาชิกพร้อมหลักฐานตาม
ข้อ 9.2 และชำ�ระค่าสมาชิกสมทบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
			  ผูม้ ีสิทธิใช้ห้องสมุดและยืมวัสดุสารสนเทศ
ข้อ 10 ผู้มสี ิทธิใช้ห้องสมุด ได้แก่
10.1 สมาชิกห้องสมุด
10.2 บุคคลภายนอกทชี่ �ำ ระค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดแบบรายวัน
10.3 บุคคลหรือสถาบันอื่นที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ หรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนา
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อนุญาตให้ใช้บริการอ่านภายในห้องสมุดศูนย์ว ิทยพัฒนา
ได้ยกเว้นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ผู้มสี ิทธิยืมวัสดุสารสนเทศ ได้แก่
11.1 สมาชิกสามัญ ยืมวัสดุสารสนเทศได้จากห้องสมุดสำ�นักบรรณสารสนเทศและห้องสมุด
ศูนย์วิทยพัฒนายกเว้นสมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรให้ยืม
ว สั ดุส ารสนเทศได้จ ากหอ้ งสมุดศ นู ย์ว ทิ ยพฒั นา แต่ในกรณีท นี่ กั ศึกษาได้เข้าร ว่ มกจิ กรรมการเรียนทมี่ หาวิทยาลัย
จัดขึ้น ณ ที่ทำ�การมหาวิทยาลัย สามารถยืมวัสดุสารสนเทศจากห้องสมุดส�ำ นักบ รรณสารสนเทศได้
11.2 หน่วยงานที่มขี ้อตกลงร่วมกัน
11.3 บุคคลหรือสถาบันอื่นที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ หรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนา
แล้วแ ต่กรณี พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
หมวด 5
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
ข้อ 12 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
12.1 แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรแสดงตนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบัตรอนุญาต
เข้าใช้ห้องสมุดรายวัน ทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุด
12.2 เมื่อเข้าใช้ห้องสมุดต้องวางกระเป๋า สิ่งของอื่นๆ ยกเว้นของที่มีค่าไว้ที่บริเวณชั้นวางสิ่งของ
ด้านนอกที่จัดไว้ให้
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12.3 เมื่อออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศที่นำ�ออกมาด้วยโดย
ต้องยืมให้ถูกต้องตามระเบียบ
12.4 การนำ�หนังสือหรือวัสดุสารสนเทศออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ หรือการตัด
ฉีก หรือท �ำ ลายทรัพยากรหอ้ งสมุด ถือว่าเป็นการท�ำ ลายทรัพย์สนิ ข องมหาวิทยาลัย ผูก้ ระทำ�จะได้ร บั ก ารพจิ ารณา
โทษทางวินัยหรือตามกฎหมาย
12.5 สำ�รวมกิริยามารยาท ไม่พูดคุยเสียงดัง และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
12.6 ดูแลทรัพย์สินและของมีค่าของตนเอง ห้องสมุดไม่รับผิดชอบต่อกรณีสูญหายหรือเสียหายของ
ทรัพย์สินนั้น
12.7 ผู้ใช้ห้องสมุดต้องใช้บริการต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาปิดทำ�การ 15 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดได้สำ�รวจความเรียบร้อยก่อนปิดบ ริการห้องสมุด
ข้อ 13 ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการห้องสมุดและผู้ยืมวัสดุสารสนเทศ
13.1 ผูย้ ืมต้องดูแลรักษาสภาพวัสดุส ารสนเทศให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้ป ระโยชน์ได้ยาวนานคุ้มค่า
13.2 ผู้ยืมต้องตรวจสภาพวัสดุสารสนเทศก่อนยืมออกจากห้องสมุด และจะต้องรับผิดชอบต่อ
การช�ำ รุดเสียหายหรือสูญหายของวัสดุสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากห้องสมุดจนถึงเวลา
ส่งค ืนห้องสมุด
13.3 ผู้ยืมต้องส่งคืนวัสดุสารสนเทศตามกำ�หนดส่ง ผู้ที่มีชื่อในบัญชีค้างส่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยืม
วัสดุสารสนเทศเพิ่ม จนกว่าจะได้ส่งคืนวัสดุสารสนเทศที่ค้างส่งให้เรียบร้อย
ข้อ 14 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ได้แก่ ข้อกำ�หนดในการยืมว ัสดุสารสนเทศ และการกำ�หนด
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 ผู้ใช้ห้องสมุดท ี่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยความแห่งระเบียบนี้ หากฝ่าฝืน
ห้องสมุดมอี ำ�นาจจะพิจารณาดำ�เนินการได้ตามควรแก่กรณี ดังนี้
15.1 ตักเตือน
15.2 ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด
15.3 ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด
15.4 เพิกถอนการเป็นสมาชิกห้องสมุด
15.5 กรณีที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยพ ิจารณาลงโทษทางวินัย
15.6 กรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไป หรืองดออกใบรับรองการสำ�เร็จการศึกษาให้
15.7 กรณีที่เป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกอาจขอให้
สถาบันหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษ
15.8 ผู้ท�ำ ลายหรือผู้ลักทรัพย์สินของห้องสมุดจะถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 16 ให้อธิการบดีมอี ำ�นาจในการออกประกาศหรือค�
ำ สั่งเพื่อด�ำ เนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ในกรณีต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจำ�ส�ำ นักบรรณสารสนเทศวินิจฉัยชี้ขาด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 17 ให้บัตรสมาชิกทอี่ อกตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ มีอายุใช้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุตามที่กำ�หนดไว้ตามระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำ�นวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนาหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริการห้องสมุด แล้วแต่กรณี อาจเรียกผถู้ ือบัตรสมาชิกมาทำ�บัตรใหม่ได้
ข้อ 18 ให้ผู้ที่ชำ�ระค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ แก่ห้องสมุดอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้
ยังคงต้องชำ�ระเงินดังกล่าวตามระเบียบที่ถูกยกเลิก ตามข้อ 2 แห่งระเบียบนจี้ นกว่าจ ะชำ�ระแล้วเสร็จ
ข้อ 19 ให้ป ระกาศขอ้ ก �ำ หนด และวธิ ปี ฏิบตั ทิ อี่ อกตามระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย
การใช้ห อ้ งสมุด พ.ศ. 2540 และระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การใช้ห อ้ งสมุดศ นู ย์ว ทิ ยพฒั นา
บริการ พ.ศ. 2541 ยังคงมผี ลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมปี ระกาศข้อกำ�หนด และ
วิธปี ฏิบัติใหม่ที่ออกมาใช้บังคับแทน
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
(ลงนาม)              ทองอินทร์ วงศ์โสธร
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร)
           อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
พ.ศ. 2530
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การดำ�เนินงานของ
สำ�นักบ รรณสารสนเทศ พ.ศ. 2529 อธิการบดีจ งึ ว างระเบียบ ว่าด ว้ ย การให้บ ริการศนู ย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ
มุม มสธ. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนเี้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. พ.ศ. 2530”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนตี้ ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศ ระเบียบ หรือแ นวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.” หมายถึง หน่วยบริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชในห้องสมุดประชาชนจังหวัดและห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า
“มุม มสธ.”
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“ผู้เรียน” หมายถึง ผู้เรียนในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“ข้าราชการประจำ�” หมายถึง คณาจารย์ป ระจำ�และข้าราชการในสังกัดม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
“สื่อการศึกษา” หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ ในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร
เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และสื่อโสตทัศน์ ซึ่งได้แก่ สื่อที่เสนอด้วยภาพหรือ
เสียงหรือทั้งภาพและเสียง เช่น ภาพทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่สำ�นักบรรณสารสนเทศกำ�หนดให้เป็น
สื่อโสตทัศน์และจัดไว้ให้บริการ
ข้อ 5 มุม มสธ. เปิดให้บริการตามวันและเวลาทำ�การของห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่ง
ข้อ 6 ผู้มสี ิทธิใช้บริการ มุม มสธ. ได้แก่ นักศึกษา ผูเ้ รียน ข้าราชการประจำ�  อาจารย์พิเศษ และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ผู้ใช้บ ริการ มุม มสธ. จะต้องท�
ำ ตนเป็นส ุภาพชนไม่ร บกวนผู้ใช้บ ริการอื่นๆ และปฏิบัตติ ามระเบียบของ
ห้องสมุดประชาชนแห่งนั้นๆ
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิยืมสื่อการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ผูเ้ รียน ข้าราชการประจำ�และอาจารย์พิเศษ
ข้อ 8 สื่อการศึกษาที่จัดไว้ให้บริการ
8.1 เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
8.2 หนังสืออ้างอิง
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8.3 หนังสืออ่านประกอบ
8.4 นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสำ�หรับเด็กและเยาวชน
8.5 หลักสูตรและสิ่งพิมพ์ทเี่ กี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
8.6 จุลสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
8.7 เทปเสียงประจำ�ชุดวิชา
8.8 เทปเสียงประกอบชุดวิชา
8.9 เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง
8.10 เทปเสียงสอนเสริม
8.11 เทปบันทึกเสียงอื่นๆ เช่น เทปเสียงแนะแนวการศึกษา
ข้อ 9 ประเภทของสื่อการศึกษาและกำ�หนดเวลาที่ให้ยืมออกนอก มุม มสธ.
9.1 สื่อการศึกษาเกือบทุกประเภทให้ยืมออกได้ ยกเว้นหนังสืออ้างอิงและหลักสูตรมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชฉบับล่าสุด
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 นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะขอยืมสื่อการศึกษาออกนอก มุม มสธ. จะต้องแสดง
หลักฐานบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนสำ�หรับภาคการศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับ
ห ลักฐ านการลงทะเบียนส�ำ หรับภ าคการศกึ ษาปจั จุบนั อนุโลมให้ใช้ห ลักฐ านการลงทะเบียนของภาคการศกึ ษาลา่ สุด
10.2 ข้าราชการประจำ�และอาจารย์พิเศษที่ประสงค์จะขอยืมสื่อการศึกษาออกนอก มุม มสธ. จะต้อง
แสดงหลักฐ านบัตรประจำ�ตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 11 ผู้ยืมจะต้องตรวจดสู ภาพสื่อการศึกษาก่อนทจี่ ะยืมออกนอก มุม มสธ. และจะต้องรับผิดชอบ
ในการช�ำ รุดเสียหาย หรือสูญหายของสื่อการศึกษาที่ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมอ อกจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ข้อ 12 ผู้ยืมที่ไม่คืนสื่อการศึกษาตามกำ�หนดส่ง หรือทำ�สื่อการศึกษาชำ�รุดสูญหาย จะต้องชำ�ระ
ค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหาย ตามทกี่ ำ�หนดในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ในกรณีที่ผยู้ ืมไม่ส่งสื่อการศึกษาคืนภายในกำ�หนดเกินกว่า 7 วัน ให้ผ ู้รับผิดชอบ มุม มสธ.
มีหนังสือทวงถามและถ้าผู้ยืมยังไม่นำ�สื่อการศึกษาส่งคืนอีกหลังจากทวงถามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ให้รายงาน
สำ�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 ษา
เฉพาะกิจ มุม มสธ. มีอำ�นาจด�ำ เนินการตามควรแก่กรณี ดังต ่อไปนี้
14.1 ประกาศให้ทราบพฤติการณ์แห่งการกระทำ�ผิด
14.2 ตัดสิทธิการใช้บริการ มุม มสธ.
14.3 เสนอให้มหาวิทยาลัยพ ิจารณาลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ผนู้ ั้นเป็นนักศึกษา ผู้เรียน หรือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
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14.4 ขอให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ผู้นั้นเป็น
นักศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
14.5 ดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 15 ให้ผ อู้ �ำ นวยการส�ำ นักบ รรณสารสนเทศเป็นผ รู้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และมอี �ำ นาจออกประกาศ
หรือคำ�สั่งเพื่อดำ�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
อาศัยอ �ำ นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพ ระราชบญั ญัตมิ หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการสำ�เนารายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ยการให้บ ริการส�ำ เนารายการ
วิทยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ พ.ศ. 2525”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“รายการวิทยุกระจายเสียง” หมายถึง รายการสอนหรือรายการเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น
หรือทมี่ หาวิทยาลัยม ลี ิขสิทธิเ์ พื่ออ อกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
“รายการวิทยุโทรทัศน์” หมายถึง รายการสอนหรือรายการเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น
หรือทมี่ หาวิทยาลัยม ลี ิขสิทธิเ์ พื่ออ อกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
“สื่อโสตทัศน์” หมายถึง สื่อที่เสนอด้วยภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียงที่มิใช่เพื่อออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ เทปเสียง ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่งใส และวัสดุ
การศึกษาในรูปแบบอื่น
“ผู้ขอรับบริการ” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยให้บริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศน์ภายใต้
เงื่อนไขดังต ่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับบริการต้องนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
(2) ผู้ขอรับบริการต้องยอมรับและประกาศให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์
(3) ผู้ขอรับบริการไม่มสี ิทธิทำ�สำ�เนาต่อไม่ว่าในกรณีใดๆ
(4) ผูข้ อรับบ ริการไม่มสี ทิ ธิน �
ำ รายการวทิ ยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสอื่ โสตทศั น์ไปใช้ท างการคา้ 
หรือย ินยอมให้ผู้อื่นก ระทำ�เช่นนั้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิดำ�เนินการตามกฎหมายในเมื่อผ ู้ขอรับบริการกระทำ�ผิดเงื่อนไขดังกล่าว
ข้อ 5 อัตราคา่ ธ รรมเนียมการบริการส�ำ เนาตามระเบียบนี้ ให้อ ธิการบดีเป็นผ กู้ �ำ หนดดว้ ยความเห็นช อบ
ของคณะกรรมการการเงิน
เมื่อได้กำ�หนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมประการใดแล้ว ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อท ราบ
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้เคยทำ�ประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัย
หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่อธิการบดีเห็นสมควร อธิการบดีมีอำ�นาจอนุมัติการให้บริการสำ�เนาโดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมก็ได้ แต่ผขู้ อรับบริการต้องจัดหาวัสดุมาเอง
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ข้อ 7 ให้อธิการบดี หรือผู้ทอี่ ธิการบดีม อบหมายเป็นผู้อนุมัตกิ ารขอใช้บริการส�ำ เนา
ข้อ 8 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอบริการสำ�เนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
สื่อโสตทัศน์ให้เป็นไปตามทอี่ ธิการบดีกำ�หนด
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2525
(ลงนาม)                   เกษม สุวรรณกุล
                  (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
             นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิราช เรื่อง ข้อกำ�หนดในการยืมวัสดุ
สารสนเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 16 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช เรื่อง ข้อกำ�หนดใน
การยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 26 กันยายน 2545 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 ประเภท จำ�นวน และระยะเวลาการยืมวัสดุสารสนเทศ
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ข้อ 2 วัสดุสารสนเทศที่ครบกำ�หนดเวลายืมตามข้อ 1 ยกเว้นหนังสือสำ�รอง ถ้ามีผู้ยืมตาม ข้อ 1(1)
ถึง 1(7) ประสงค์จะยืมต่อไปอีก และไม่มีผู้ใดจอง ห้องสมุดอาจอนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 3 ครั้ง โดยในครั้งแรก
ไม่ต้องนำ�วัสดุสารสนเทศมาแสดง สำ�หรับการยืมครั้งต่อไปต้องนำ�วัสดุสารสนเทศมาให้ตรวจสอบด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่ห้องสมุดมีความจำ�เป็นต้องใช้วัสดุสารสนเทศนั้นโดยเร่งด่วน ห้องสมุดมีสิทธิที่จะ
เรียกให้ผู้ยืมคืนวัสดุสารสนเทศก่อนครบกำ�หนดการยืมได้
ข้อ 4 ประเภทของวัสดุสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก
4.1 หนังสืออ้างอิงและหนังสือหายาก
4.2 เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ฉบับที่ระบุให้ใช้
ภายในห้องสมุด
4.3 วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารวิชาการ วารสารเย็บเล่มและหนังสือพิมพ์
4.4 หนังสือสำ�รองที่มีฉบับเดียวในห้องสมุด
4.5 ต้นฉบับสื่อโสตทัศน์ และสื่อโสตทัศน์บางประเภทที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 1
4.6 เอกสารจดหมายเหตุ
ข้อ 5 ผู้ยืมที่ไม่คืนวัสดุสารสนเทศตามกำ�หนดส่ง หรือทำ�วัสดุสารสนเทศชำ�รุด เสียหาย หรือสูญหาย
จะต้องชำ�ระค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ผู้ยืมที่ ไม่คืนวัสดุสารสนเทศตามกำ�หนดส่ง และหรือไม่ชำ�ระค่าปรับ ทั้งที่ทางห้องสมุด
ได้ทวงถามแล้วแต่ผยู้ มื ก็ยงั ไม่ได้ด�ำ เนินการ ให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศหรือผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วทิ ยพัฒนา
แล้วแต่กรณีน�ำ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                     

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม)                  ปรัชญา เวสารัชช์
                 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการการใช้ห้องสมุดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ �ำ นาจตามความในขอ้ 16 แห่งร ะเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ว่าด ว้ ย การใช้ห อ้ งสมุด พ.ศ. 2544
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครัง้ ท ี่ 7/2548 เมือ่ ว นั ท ี่ 14 มิถนุ ายน 2548 จึงให้ย กเลิกป ระกาศมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช เรือ่ ง การก�ำ หนด
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด
1.1 สมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ใช้บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาเป็นบัตรแสดงตน
ในการใช้บริการห้องสมุด ไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด
1.2 สมาชิกส ามัญทำ�บตั รสมาชิกห อ้ งสมุดค รัง้ แ รกไม่ต อ้ งช�ำ ระคา่ ธ รรมเนียม หากท�
ำ บตั รสมาชิกช �ำ รุด
สูญหาย และขอท�
ำ บัตรใหม่ ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
1.3 สมาชิกสมทบ
(1) สมัครเป็นส มาชิกห อ้ งสมุดส �ำ นักบ รรณสารสนเทศ ชำ�ระคา่ ธ รรมเนียมปลี ะ 500 บาท และมสี ทิ ธิ
ใช้บริการเฉพาะการค้นคว้าภายในห้องสมุด
(2) สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา ชำ�ระค่าธรรมเนียมปีละ 200 บาท หากประสงค์
จะยืมวัสดุสารสนเทศของศูนย์วิทยพัฒนา จะต้องชำ�ระค่าประกันความเสียหาย จำ�นวน 500 บาท ค่าประกัน
ความเสียหายนี้จะคืนให้เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกหากไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น สมาชิกติดต่อขอรับ
ค่าประกันความเสียหายคืนได้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันหมดอายุการเป็นสมาชิก หากพ้นกำ�หนดระยะเวลา
รับคืนแล้วยังไม่มารับคืน ให้ตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
กรณีท�
ำ บัตรสมาชิกชำ�รุด สูญหาย และขอทำ�บัตรใหม่ ต้องช�ำ ระค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
ข้อ 2 ค่าบ �ำ รุงห อ้ งสมุดแ บบรายวนั ส �ำ หรับบ คุ คลภายนอกที่ใช้บ ริการหอ้ งสมุดส �ำ นักบ รรณสารสนเทศ
2.1 นักเรียนในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร วันละ
10 บาท
2.2 นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร วันละ
20 บาท
2.3 บุคคลทั่วไป
วันละ
30 บาท
ทั้งนี้ ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร นักบวช ไม่ต้องช�ำ ระค่าบำ�รุงห้องสมุดแบบรายวัน
ข้อ 3 ค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตสำ�หรับบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา
ชำ�ระค่าใช้บริการชั่วโมงละ 20 บาท
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ข้อ 4 ค่าบริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลและค่าพิมพ์ผลการสืบค้น
ค่าบริการสืบค้น
สารสนเทศ

ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น
กระดาษ
ต่อเนื่อง

กระดาษจาก
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์

แผ่นดิสก์
บันทึกข้อมูล

ถ่ายสำ�เนาจาก
ไมโครฟิล์ม/
ไมโครฟิช

บาท/เรื่อง

บาท/แผ่น

บาท/แผ่น

บาท/แผ่น

บาท/แผ่น

1) สมาชิกสามัญ

20/1

1/1

ข้อความ
3/1
มีภาพประกอบ
ขาวดำ� 
5/1

30/1

5/1

2) สมาชิกสมทบและ
บุคคลภายนอกที่ชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมการใช้
ห้องสมุดรายวัน

50/1

2/1

ข้อความ
5/1
มีภาพประกอบ
ขาวดำ�
7/1

50/1

10/1

3) ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีข้อตกลง
ร่วมกัน

50/1

2/1

ข้อความ
5/1
มีภาพประกอบ
ขาวดำ� 
10/1

50/1

10/1

ประเภทผู้ใช้บริการ

ข้อ 5 อัตราค่าปรับกรณีผยู้ ืมไม่คืนวัสดุสารสนเทศภายในก�ำ หนด
ประเภทวัสดุสารสนเทศ

ค่าปรับ
เล่ม แผ่น ตลับ ชิ้น/วัน

1) หนังสือทั่วไป ชุดวิชา สิ่งพิมพ์ มสธ. นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือเยาวชน วารสารบันเทิง

2 บาท

2) วิทยานิพนธ์

5 บาท

3) หนังสือสำ�รอง

5 บาท

4) สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกทั้งภาพและ/หรือเสียง
และสื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกเสียง

3 บาท
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ข้อ 6 ในกรณีท วี่ สั ดุส ารสนเทศทยี่ มื ห รือใช้บ ริการภายในหอ้ งสมุดช �ำ รุดเสียห ายหรือส ญู หาย ผูย้ มื ต อ้ ง
รับผิดชอบซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทน หรือชดใช้เป็นจำ�นวนเงินสองเท่าของราคาวัสดุสารสนเทศนั้น  หรือ
ชดใช้ตามจำ�นวนเงินที่ห้องสมุดได้จ่ายไปเพื่อการนั้น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งชำ�ระค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
จัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตามกระบวนการงานเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ 50 บาท
ถ้าเป็นสื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่บันทึกทั้งภาพและ/หรือเสียง และสื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่
บันทึกเสียง ทีย่ ืมห รือใช้บริการภายในห้องสมุดสูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผูย้ ืมจ ะต้องด�ำ เนินการ
ดังนี้
1. กรณีที่เป็นสื่อต้นฉบับ ผู้ยืมต้องจัดหาสื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์ที่มีชื่อเรื่องและผู้ผลิตเดียวกัน
กับที่สูญหายมาชดใช้หากไม่สามารถจัดหาที่มีชื่อเรื่องและผู้ผลิตเดียวกันได้ ผู้ยืมจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงิน 2 เท่าของราคาทส่ี ญู หาย พร้อมทง้ั ช�ำ ระคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำ เนินการจดั เตรียมวสั ดุสารสนเทศตามกระบวนการ
งานเทคนิคหอ้ งสมุดอกี หน่วยละ 50 บาท
2. กรณีที่เป็นสื่อฉบับสำ�เนา ผู้ยืมต้องชำ�ระค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รวมค่าวัสดุ ค่าสำ�เนา ค่าแถบสัญญาณ
แม่เหล็ก และค่าด�ำ เนินการห้องสมุด ตามรายการประเภทวัสดุ ดังนี้
รายการ

ค่าใช้จ่าย (บาท: 1 ตลับ/แผ่น)

วีดิทัศน์

200

วีซีดี/ซีดี/ดีวีดี

150

เทปเสียง

100

3. กรณีที่สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติกส์รายการนั้นมีหนังสือประกอบ ผู้ยืมต้องชดใช้สำ�หรับตัวสื่อ
แม่เหล็กหรือสื่อออปติกส์ที่เป็นสื่อต ้นฉบับหรือส�ำ เนาตามแต่กรณี ส่วนหนังสือประกอบ ผู้ยืมต้องจัดหาหนังสือ
รายการนั้นท ดแทน หรือชดใช้เป็นจ�ำ นวนเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ พร้อมทั้งชำ�ระค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
จัดเตรียมวัสดุสารสนเทศตามกระบวนการงานเทคนิคห้องสมุดอ ีกหน่วยละ 50 บาท
ข้อ 7 ในกรณีท มี่ ปี ญั หาในการประเมินราคาวสั ดุส ารสนเทศทชี่ �ำ รุดเสียห ายหรือส ญู หาย ให้ผ อู้ �ำ นวยการ
สำ�นักบรรณสารสนเทศหรือผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยพัฒนา แล้วแต่กรณี เป็นผู้ประเมินราคาหรือกำ�หนด
ค่าเสียหายตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม)                   ปรัชญา เวสารัชช ์
                 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง กำ�หนดค่าปรับและค่าเสียหายเนื่องในการใช้บริการ
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. พ.ศ. 2530 ข้อ 12 อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2523 อธิการบดีจึงกำ�หนดค่าปรับและค่าเสียหาย
เนื่องในการใช้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ไว้ดังนี้
ข้อ 1 การยืมสื่อการศึกษา ถ้าผู้ยืมไม่ส่งคืนสื่อการศึกษาภายในกำ�หนดต้องชำ�ระค่าปรับให้แก่ 
มุม มสธ. ดังนี้
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เล่มห รือฉบับละ 1 บาทต่อวัน
1.2 สื่อโสตทัศน์ หน่วยหรือชิ้นละ 3 บาทต่อวัน
ข้อ 2 การนับจำ�นวนวันเพื่อคำ�นวณค่าปรับ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำ�หนดส่ง ถ้าวันครบ
กำ�หนดส่งตรงกับวันหยุดทำ�การของ มุม มสธ. ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดทำ�การวันแรก และให้นับต่อไป
โดยไม่เว้นวันหยุดทำ�การจนถึงว ันที่ผยู้ ืมนำ�สื่อการศึกษามาส่งคืน
ข้อ 3 เงินค่าปรับที่ได้รับตามข้อ 1 ให้ มุม มสธ. ออกใบเสร็จรับเงิน และนำ�สมทบเป็นเงินบำ�รุง
มุม มสธ. นั้น และรายงานสำ�นักบรรณสารสนเทศทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
ข้อ 4 ถ้าสื่อการศึกษาที่ยืมชำ�รุดเสียหายในภายหลังและอยู่ในวิสัยซ่อมแซมได้ ผู้ยืมต้องชดใช้
ค่าเสียหาย เพื่อการซ่อมแซมตามจ�ำ นวนเงินที่ มุม มสธ. ได้จ่ายไปเพื่อการนั้น
ข้อ 5 ถ้าสื่อการศึกษาที่ยืมสูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ยืมต้องจัดหาสื่อการศึกษา
เรือ่ ง และผแู้ ต่งเดียวกันก บั ส อื่ ก ารศกึ ษาทสี่ ญู หายหรือเสียห ายมาชดใช้ พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ใช้จ า่ ยในการด�ำ เนินงาน
ด้านเทคนิคห้องสมุดอีกหน่วยละ 30 บาท
หากไม่สามารถจัดหาสื่อการศึกษามาทดแทนได้ ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายให้สำ�นักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเงินจำ�นวน 2 เท่าของราคาสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหาย
ในกรณีที่ไม่ทราบราคาของสื่อการศึกษาที่สูญหายให้ผอู้ ำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ หรือหัวหน้า
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นผู้ประเมินราคาสื่อการศึกษานั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 6 เงินค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดหน่วยละไม่เกิน 30 บาท ที่ ได้รับ
ตามข้อ 5 หาก มุม มสธ. ดำ�เนินงานด้านเทคนิคห้องสมุดกับสื่อการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหาย ให้ มุม มสธ.
ออกใบสำ�คัญรับเงิน และนำ�สมทบเป็นเงินบำ�รุง มุม มสธ. นั้น และรายงานสำ�นักบรรณสารสนเทศทราบ
เป็นประจำ�ทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2530
(ลงนาม)                      วิจิตร ศรีสอ้าน
                                (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
                 อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพือ่ ให้การจดั ต งั้ แ ละการด�ำ เนินงานของชมรมนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชในจงั หวัดต า่ งๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีเอกภาพ สามารถอำ�นวยประโยชน์ทั้งทางด้านส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการ
วิชาชีพ ตลอดจนดา้ นการสร้างความสมั พันธ์ ความรว่ มมอื อ นั ด รี ะหว่างนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช
มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดตั้งและการดำ�เนินงานของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธ รรมาธิร าชให้เหมาะสมยงิ่ ข นึ้ จึงให้ย กเลิกป ระกาศมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช เรือ่ ง การจดั ต งั้ ช มรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 และกำ�หนดแนวทางการจัดต ั้งและ
การดำ�เนินงานของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นใหม่ ดังต ่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 2 การจัดตั้งชมรมนักศึกษาเป็นการจัดตั้งองค์กรที่มุ่งดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
สนับสนุนก จิ การของมหาวิทยาลัย ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในทางการเมืองและตอ้ งไม่ข ดั ต อ่ ก ฎหมายของบา้ นเมืองและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแ ก่นักศึกษา
2.2 เป็นศ นู ย์กลางในการพบปะแลกเปลีย่ นความรู้ ความคดิ เห็นด า้ นวชิ าการและวชิ าชีพระหว่างนกั ศึกษา
กับน ักศึกษา หรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยก ับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
2.4 ให้บริการ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ ทีเ่ ป็นป ระโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน
ข้อ 3 การตั้งชื่อชมรมให้ใช้ชื่อว่า “ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” แล้วต่อท้าย
ด้วยชื่อจังหวัดที่ชมรมนักศึกษาตั้งอยู่ และในแต่ละจังหวัดให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เพียงชมรมเดียว
ข้อ 4 สมาชิกของชมรมจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การสมัครเป็นสมาชิกของชมรมจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเมื่อสมาชิกคนใดพ้นจากสภาพการเป็น
นักศึกษาหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมให้ถือว่าบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกและ/หรือกรรมการ
ของชมรม
ข้อ 5 การดำ�เนินงานของชมรมให้ดำ�เนินการในรูปของคณะกรรมการชมรม โดยสมาชิกชมรม
อาจเลือกสมาชิกช มรมกลุม่ ห นึง่ ข นึ้ ม าเป็นค ณะกรรมการบริหารชมรม อันอ าจประกอบดว้ ยประธาน รองประธาน
เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ส่วนวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชมรมให้เป็นไปตามระเบียบการดำ�เนินงานของแต่ละชมรม
ระเบียบการดำ�เนินงานของแต่ละชมรมจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ การจัดตั้งชมรม
สถานทตี่ งั้ ข องชมรม สมาชิกภ าพของสมาชิกช มรม วาระการด�ำ รงต�ำ แหน่งข องผบู้ ริหารชมรม วิธกี ารด�ำ เนินงาน
การเงิน การประชุมสมาชิก และเรื่องอื่นๆ ที่จำ�เป็น โดยคณะกรรมการชมรมจะต้องแจ้งระเบียบการดังกล่าว
ทีม่ ีการจัดท�
ำ ขึ้นหรือทมี่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต่อมหาวิทยาลัย
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ข้อ 6 การดำ�เนินก ิจกรรมของชมรมจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 และต้องไม่ข ัดต ่อก ฎหมาย
ของบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ อาจเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างสมาชิกของชมรม กิจกรรม
ระหว่างชมรมของจังหวัดอื่นหรืออาจเป็นกิจกรรมทดี่ ำ�เนินการร่วมกับชุมชน
ข้อ 7 การบริหารจัดการเรื่องการเงินของชมรม ชมรมอาจมีรายได้จากค่าบำ�รุงหรือเงินอุดหนุน
ทีเ่ รียกเก็บจ ากสมาชิกต ามความเหมาะสม หรือจ ากการจดั ก จิ กรรมหารายได้ โดยมหาวิทยาลัยอ าจให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ชมรมสำ�หรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการตามที่เห็นสมควรเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ชมรมจะต้อง
ไม่ทำ�การเรี่ยไรเงิน สิ่งของหรือหาประโยชน์อื่นใดในทางที่ ไม่เหมาะสมจากสมาชิกและบุคคลภายนอก
อย่างไม่สมควรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 คณะกรรมการชมรมมีหน้าที่รายงานผลการดำ�เนินงานของชมรมให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นประจำ�ทุกภาคการศึกษา ตามระยะเวลาและแบบฟอร์มการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 9 การจัดตั้งชมรมกระทำ�ได้โดยให้กลุ่มนักศึกษาที่ริเริ่มจัดตั้งชมรมส่งวัตถุประสงค์ ระเบียบการ
ดำ�เนินงานพร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกของชมรมให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและออกหนังสือรับรอง
การจัดตั้งเสียก่อน จึงจะถือว่าเป็นชมรมที่ถูกต้องและสามารถด�ำ เนินการได้
ข้อ 10 การขอยุบ เลิกชมรม ให้ประธานชมรมแจ้งเหตุผลและวันที่ท�ำ การขอยุบ เลิก ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโดยไม่ชักช้า
กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการชมรมได้ดำ�เนินงานผิดพลาด เสียหาย หรือก่อให้เกิด
ความเสือ่ มเสียช อื่ เสียงอย่างรา้ ยแรงตอ่ ส มาชิกห รือต อ่ มหาวทิ ยาลัย มหาวิทยาลัยอ าจแจ้งให้ค ณะกรรมการชมรม
แก้ไขปรับปรุงตามที่เห็นสมควรหรืออาจประกาศยุบ เลิก ชมรมนั้นเสียก็ได้ และหากมีการจัดตั้งชมรมขึ้นใหม่
แทนชมรมทยี่ ุบ เลิก ให้ดำ�เนินการตามข้อ 9
ข้อ 11 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ประจำ�ชมรม เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�การดำ�เนิน
กิจกรรมของชมรม
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสัมมนาผู้บริหารชมรมปีละ 1 ครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก
เพือ่ ร บั ท ราบนโยบายและแนวทางการบริหารชมรม เพือ่ ให้ช มรมบริหารงานได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ โดยให้แ ต่ละ
ชมรมส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาตามทมี่ หาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 13 การดำ�เนินงานของชมรมอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540
(ลงนาม)                     เอี่ยม ฉายางาม
                     (ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม)
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การใช้ที่ท�ำ การของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ ใช้ระบบการศึกษาทางไกลและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 กำ�หนดให้จัดการสอนโดยอาศัยสื่อต่างๆ
โดยไม่มชี นั้ เรียนเป็นข องตนเอง เพือ่ อ นุว ตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ข องระบบการศกึ ษาดงั ก ล่าว
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชจึงกำ�หนดแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมนักศึกษาที่ชมรมนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาจัดขึ้น ให้จัดในท้องถิ่นอันเป็นภูมิลำ�เนาของ
นักศึกษา ทั้งนีเ้ พื่อให้นักศึกษาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ ่าย
2. การขอใช้ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษา จะกระทำ�ได้ใน
2 กรณี คือ
2.1 มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผจู้ ัดกิจกรรม และกำ�หนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
2.2 นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการพบปะกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยในโอกาสอันควร และมหาวิทยาลัยพ ร้อมที่จะอำ�นวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2529
(ลงนาม)                   วิจิตร ศรีสอ้าน
                  (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
            อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การพิมพ์จ�ำ หน่ายเอกสารและวัสดุการศึกษาของเอกชน
ด้วยได้ม กี ลุม่ บ คุ คลและหน่วยงานหลายหน่วย ได้โฆษณาเชิญช วนนกั ศึกษามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
ให้ซ อื้ เอกสารและวสั ดุก ารศกึ ษาในรปู แ บบตา่ งๆ นอกเหนือจ ากทมี่ หาวิทยาลัยได้จ ดั บ ริการแก่น กั ศึกษา การกระท�ำ
ดังก ล่าวมลี กั ษณะเป็นการคา้ ท มี่ หาวิทยาลัยไม่ส นับสนุน เนือ่ งจากประโยชน์ท จี่ ะได้รบั จ ะไม่ค มุ้ ค า่ ก บั เงินท ตี่ อ้ งเสียไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดอยู่นี้  ได้จัดเอกสารและวัสดุการศึกษา
ให้แ ก่นกั ศึกษาทกุ ค นอย่างสมบูรณ์ เพียงพอทีน่ กั ศึกษาจะใช้ศ กึ ษาคน้ คว้าแ ละเตรียมตวั ส อบได้อ ย่างเต็มท อี่ ยูแ่ ล้ว
จึงเรียนเตือนนักศึกษาให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ และหากมีบุคคลหรือหน่วยงานใดอ้างชื่อมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประโยชน์ทางการค้าดังกล่าวได้โปรดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อจะได้ดำ�เนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
(ลงนาม)                 วิจิตร ศรีสอ้าน
                 (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส อ้าน)
          อธิการบดีม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยไม่จ�ำ กัดอายุ เพศ และวุฒกิ ารศึกษา ได้มโี อกาส
ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดการศึกษาโครงการ
สัมฤทธิบัตรขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 9 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
โครงการสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2546 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง การรับสมัครผูเ้ รียนโครงการสัมฤทธิบตั ร
ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549
บรรดา ประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใด ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2 การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร จะเปิดสอนเป็น 2 แบบ คือ
(1) แบบชุดวิชา โดย 1 ชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยทั่วไป
(2) แบบรายวิชา โดย 1 รายวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยทั่วไป
ข้อ 3 การลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชุดวิชาหรือ
รายวิชารวมกัน
ข้อ 4 ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
(1) ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 1,100 บาท โดยรวมค่าเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติประจำ�
ชุดวิชาแล้ว ในกรณีที่ชุดวิชามีสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นให้ช�ำ ระตามอัตราค่าวัสดุการศึกษาประจำ�ชุดวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 1,000 - 1,200 บาท
ข้อ 5 ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามกำ�หนดการของการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ 6 การสมัครเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร สามารถลงทะเบียนโดยวิธีดังต่อไปนี้
(1) การสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่น
นอกจากเอกสารการสอนประจำ� ชุ ดวิ ช าหรื อ รายวิ ช า (ถ้ า มี ) ตามข้ อ 4 ด้ ว ยบริ การ PAY AT POST
ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ของรัฐทั่วประเทศ หรือ ณ จุดรับเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่งถึงสำ�นักทะเบียน
และวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2) การสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษา
อื่นนอกจากเอกสารการสอนประจำ�ชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ 4 ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3) การสมัครเรียนในชุดวิชาหรือรายวิชาเดิมทีส่ อบไม่ผา่ นหรือไม่ได้เข้าสอบภายใต้โครงการสัมฤทธิบตั ร
ให้ช�ำ ระค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท
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กำ�หนด

ข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารสอบ และผูส้ มัครต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัย

สำ�หรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 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 ศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษาภาค (7 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาภาค

1. กลาง
2. เหนือ
3. ตะวันออก
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ใต้

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยน เรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยบ ูรพา จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยข อนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยม หาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (83 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

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

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกุล
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ�เพ็ญ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนก�ำ แพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ยโสธร
ระนอง

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง
มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบ�ำ รุง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

คู่มือนักศึกษา 2557
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

49.
50.
51.
52.
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.

ระยอง
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ลพบุรี
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

โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานกุ ูล
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (1 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง

กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (7 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
ชัยนาท
เชียงใหม่
ระยอง
สงขลา
สุพรรณบุรี

สถานที่ตั้ง

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

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (21 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

1. กรุงเทพมหานคร
2.
3.
4.
5.
6.

ขอนแก่น
ชลบุรี
เชียงใหม่
นครปฐม
นครศรีธรรมราช

7. นนทบุรี
8. บุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง

ศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยร าชภัฏ สวนสุนันทา
โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ การแพทย์แผนไทย
สหคลินิกการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลทุ่งสง
สถาบันการแพทย์แผนไทย
คลินิกสุวรรณแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลประโคนชัย

คู่มือนักศึกษา 2557
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

9. ปทุมธานี
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พิษณุโลก
ระยอง
ลพบุรี
สงขลา
สระแก้ว
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
อุดรธานี
อำ�นาจเจริญ
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สถานที่ตั้ง

สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวังจันทร์
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย วัดชีป่าสิตาราม
สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ
โรงพยาบาลวังน้ำ�เย็น
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี
โรงพยาบาลพนา

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (80 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

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

กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำ�แพงเพชร
ขอนแก่น

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
ห้องสมุดประชาชนบางเขน
ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม
ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดก�ำ แพงเพชร
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (ตึกปรีดา)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ลพบุรี
ลำ�ปาง
ลำ�พูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

สระบุรี
สระแก้ว
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สตูล
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อำ�นาจเจริญ
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สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดล�ำ ปาง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” จังหวัดลำ�พูน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
หอสมุดติณสูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำ�นาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจ ะได้จ ดั บ ริการหอ้ งสมุดแ ละสอื่ ก ารศกึ ษาไว้ให้บ ริการนกั ศึกษา และประชาชน
ผ สู้ นใจในศนู ย์บ ริการการศกึ ษาเฉพาะกจิ  มมุ มสธ. ดังก ล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยย งั ได้จ ดั บ ริการหอ้ งสมุดแ ละ
สื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษไว้ที่เรือนจำ�กลางบางขวาง เรือนจำ�กลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานวยั ห นุม่ ก ลางธญั บุรี เรือนจ�
ำ กลางนครศรีธรรมราช เรือนจ�
ำ กลางเชียงใหม่ เรือนจ�
ำ กลางเชียงราย
เรือนจ�
ำ กลางพษิ ณุโลก เรือนจ�
ำ กลางสมุทรปราการ เรือนจ�
ำ กลางคลองไผ่ เรือนจ�
ำ กลางล�ำ ปาง ทัณฑสถาน
บำ�บัดพิเศษกลาง เรือนจำ�กลางนครสวรรค์ และเรือนจำ�กลางชลบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังด้วย

บันทึก

“เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ”

www.stou.ac.th

