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1. ควิามรู้เกี�ยวิกับมหาวิิทยาลัย

1.1 ควิามเป็นมา
แนวิคิดเก่�ยวิกับมหาวิิทยาลััยเป็ิด เป็็นควิามพื่ยายามท่�จะขยายโอกาสุทางการศึึกษาระดับอุดมศึึกษา 

แก�ป็ระชาชนให้มากท่�สุุด แนวิคิดน่�ได้เคยนำามาใช้แลั้วิในป็ระเทศึไทย โดยมหาวิิทยาลััยธรรมศึาสุตร์แลัะการเม่อง 

ซึ่ึ�งตั�งขึ�นใน พื่.ศึ. 2476 ได้จดัการศึึกษา “ระบบตลัาดวิิชา” รบันกัศึึกษาโดยไม�ม่การสุอบคดัเลัอ่กไม�บงัคบัให้เข้าฟังบรรยาย 

แต�ยังคงใช้วิิธ่การศึึกษาในลัักษณะเด่ยวิกับมหาวิิทยาลััยทั�วิไป็ ค่อ ใช้ชั�นเร่ยนเป็็นหลััก นักศึึกษาอาจศึึกษาได้ด้วิยตนเอง 

หร่ออาจเข้ารับฟังบรรยายหร่อไป็พื่บอาจารย์ท่�มหาวิิทยาลััยได้ ต�อมามหาวิิทยาลััยธรรมศึาสุตร์ได้เป็ล่ั�ยนมาเป็็นระบบ

จำากัดการรับนักศึึกษาเช�นเด่ยวิกับมหาวิิทยาลััยอ่�น ๆ

ใน พื่.ศึ. 2514 ได้ม่การจัดตั�งมหาวิิทยาลััยแบบตลัาดวิิชาขึ�นอ่กแห�งหนึ�งค่อ มหาวิิทยาลััยรามคำาแหง 

ซึึ่�งเปิ็ดหลัักสุ้ตรการศึึกษามากกวิ�ามหาวิิทยาลััยธรรมศึาสุตร์ในระยะท่�เปิ็ดสุอนในระบบตลัาดวิิชาแลัะสุามารถรับนักศึึกษา 

ได้เป็็นจำานวินมาก แต�ยังคงจัดการศึึกษาโดยอาศัึยชั�นเร่ยนเป็็นหลัักเช�นเด่ยวิกัน ทำาให้มหาวิิทยาลััยรามคำาแหงป็ระสุบ

ปั็ญหาต�าง ๆ เป็็นอันมาก โดยเฉพื่าะอย�างยิ�งในด้านอาคารสุถานท่�เร่ยนไม�สุามารถขยายให้เพ่ื่ยงพื่อกับจำานวินนักศึึกษาท่�

เพิื่�มขึ�นทุก ๆ ปี็ หากมหาวิิทยาลััยรามคำาแหงจะขยายการจัดการศึึกษาท่�ดำาเนินการอย้�น่�ให้เพ่ื่ยงพื่อกับควิามต้องการของ 

ผ้้เร่ยนแล้ัวิ รัฐบาลัแลัะมหาวิิทยาลััยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลังทุนซึึ่�งเพิื่�มขึ�นทุกปี็ไม�ม่วัินสิุ�นสุุด

ดังนั�น เพื่่�อเป็็นการขยายแลัะกระจายโอกาสุทางการศึึกษาระดับอุดมศึึกษาแก�ป็ระชาชนให้กวิ้างขวิางยิ�งขึ�น 

โดยใช้ทรัพื่ยากรท่�ม่จำากัดให้เกิดป็ระโยชน์สุ้งสุุด รัฐบาลัจึงดำาเนินการจัดตั�งมหาวิิทยาลััยขึ�นอ่กแห�งหนึ�งม่ลัักษณะเป็็น

มหาวิิทยาลััยในระบบเปิ็ด ดำาเนินการสุอนโดยใช้ระบบการสุอนทางไกลั ซึ่ึ�งพื่ระบาทสุมเดจ็พื่ระบรมชนกาธเิบศึร มหาภ้มพิื่ลั 

อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพื่ิตร ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกลั้าฯ พื่ระราชทานช่�อ “มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช” 

ตามพื่ระนามเดิมของพื่ระบาทสุมเด็จพื่ระป็กเกลั้าเจ ้าอย้ �หัวิ รัชกาลัท่�  7 เม่�อครั�งดำารงพื่ระอิสุริยยศึเป็ ็น 

“กรมหลัวิงสุุโขทัยธรรมราชา” แลัะพื่ระราชทานพื่ระบรมราชานุญาตให้ใช้พื่ระราชลััญจกรในรัชกาลัท่� 7 ซึ่ึ�งเป็็น 

ร้ป็พื่ระแสุงศึรสุามองค์ นำามาป็ระกอบกับเจด่ย์ทรงพุื่�มข้าวิบิณฑิ์ซึึ่�งเป็็นสัุญลัักษณ์ของกรุงสุุโขทัยเป็็นตราป็ระจำา

มหาวิิทยาลััย

เม่�อวิันท่� 5 กันยายน พื่.ศึ. 2521 พื่ระบาทสุมเด็จพื่ระบรมชนกาธิเบศึร มหาภ้มิพื่ลัอดุลัยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิื่ตรได้ทรงลังพื่ระป็รมาภิไธยในพื่ระราชบัญญัติมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิิทยาลััยจึงกำาหนดวัินท่� 

5 กันยายนของทุกป็ีเป็็นวิันสุถาป็นามหาวิิทยาลััย

ในฐานะท่�เป็็นมหาวิิทยาลััยของรัฐ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชม่ศึักดิ�แลัะสุิทธิ�เช�นเด่ยวิกับมหาวิิทยาลััย 

อ่�น ๆ ทุกป็ระการ

ในวิันท่� 24 ตุลัาคม พื่.ศึ. 2521 พื่ระบาทสุมเด็จพื่ระบรมชนกาธิเบศึร มหาภ้มิพื่ลัอดุลัยเดชมหาราช 

บรมนาถบพื่ิตรได้ม่พื่ระบรมราชโองการโป็รดเกลั้าฯ แต�งตั�งกรรมการสุภามหาวิิทยาลััยชุดแรก รวิมทั�งได้ม่พื่ระบรม

ราชโองการโป็รดเกลั้าฯ แต�งตั�งศึาสุตราจารย์ ดร.วิิจิตร ศึร่สุอ้าน ให้ดำารงตำาแหน�งอธิการบด่คนแรก

หลัังจากได้ใช้เวิลัาเตร่ยมการด้านต�าง ๆ เพื่่�อให้พื่ร้อมท่�จะเป็ิดสุอนเป็็นเวิลัาป็ระมาณ 2 ป็ี มหาวิิทยาลััยสุุโขทัย

ธรรมาธิราช จึงได้เป็ิดรับนักศึึกษารุ�นแรก เม่�อวิันท่� 1 ธันวิาคม พื่.ศึ. 2523 เป็ิดรับนักศึึกษา 2 สุาขาวิิชาแรกค่อ สุาขาวิิชา

ศึึกษาศึาสุตร์ แลัะสุาขาวิิชาวิิทยาการจัดการ แลัะต�อมาได้เป็ิดรับนักศึึกษาสุาขาวิิชาต�าง ๆ ดังต�อไป็น่�
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ป็ี พื่.ศึ. 2525  เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชานิติศึาสุตร์ สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์สุุขภาพื่ สุาขาวิิชาเศึรษฐศึาสุตร ์

สุาขาวิิชาคหกรรมศึาสุตร์ แลัะสุาขาวิิชาสุ�งเสุริมการเกษตรแลัะสุหกรณ์ เพื่ิ�มขึ�นจำานวิน 5 สุาขาวิิชา

ป็ี พื่.ศึ.  2526  เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชารัฐศึาสุตร์ 

ป็ี  พื่.ศึ.  2527  เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชานิเทศึศึาสุตร์ 

ป็ี พื่.ศึ.  2528  เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชาศึิลัป็ศึาสุตร์

ป็ี พื่.ศึ. 2539  เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัย่ ซึ่ึ�งเดิมเป็ิดรับนักศึึกษาอย้�ภายใต้ 

แขนงวิิชาเทคโนโลัย่อุตสุาหกรรม สุาขาวิิชานิเทศึศึาสุตร์ แลัะ

ปี็ พื่.ศึ. 2544 เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชาพื่ยาบาลัศึาสุตร์ ซึึ่�งแต�เดิมเปิ็ดรับนักศึึกษาอย้�ภายใต้แขนงวิิชา 

พื่ยาบาลัศึาสุตร์ สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์สุุขภาพื่ รวิมสุาขาวิิชาท่�เปิ็ดสุอนทั�งสิุ�น 12 สุาขาวิิชา 

สีประจำามหาวิทยาลัย สุ่เข่ยวิกับสุ่ทอง โดยสุ่เข่ยวิเป็็นสุ่ป็ระจำาวิันพืุ่ธซึ่ึ�งเป็็นวิันพื่ระบรมราชสุมภพื่ของพื่ระบาท 

สุมเด็จพื่ระป็กเกลั้าเจ้าอย้�หัวิ รัชกาลัท่� 7 แลัะสุ่ทองเป็็นสุ่แห�งสุิริมงคลั

เส้ือครุย มหาวิิทยาลััยได้กำาหนดให้ใช้เสุ่�อครุยไทย ซึ่ึ�งเป็็นผ้าโป็ร�งสุ่ขาวิ ม่แถบสุ่ทองคาดสุ่เข่ยวิขลัิบบริเวิณ 

ชายเสุ่�อแลัะแขนเสุ่�อ ท่�อกเสุ่�อทั�งสุองข้างม่วิงกลัมสุ่ทอง แลัะกลัางวิงกลัมติดตรามหาวิิทยาลััย ป็ริญญาตร่ ม่วิงกลัม 1 วิง 

ป็ริญญาโท ม่วิงกลัม 2 วิง แลัะป็ริญญาเอก ม่วิงกลัม 3 วิง

1.2 การจัดีการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเร่ยนการสุอนทางไกลัเพื่่�อถ�ายทอดควิามร้้แลัะป็ระสุบการณ์แก�

นักศึกึษาจงึจดัสุาระของหลักัสุต้รเป็็นชดุวิชิาท่�บร้ณาการเน่�อหาสุาระแลัะป็ระสุบการณ์ต�าง ๆ  ของวิิชาท่�มค่วิามสุมัพื่นัธ์กนั 

เข้าไวิ้ด้วิยกันอย�างม่ระบบในร้ป็แบบของชุดการสุอนเร่ยกวิ�า ชุดวิิชา แต�ลัะชุดวิิชาม่ค�า 6 หน�วิยกิตทวิิภาคของหลัักสุ้ตร

ระดบัอดุมศึกึษา ชดุวิชิาหนึ�งแบ�งหน�วิยการสุอนออกเป็็น 15 หน�วิย แต�ลัะหน�วิยการสุอนใช้เวิลัาศึกึษาป็ระมาณ 12 ชั�วิโมง

มหาวิิทยาลััยจัดการศึึกษาเป็็นระบบทวิิภาค ปี็การศึึกษาหนึ�งม่ 2 ภาคการศึึกษาป็กติ แต�ลัะภาคการศึึกษาป็กติ

ม่ระยะเวิลัาเร่ยนไม�น้อยกวิ�า 15 สัุป็ดาห์ นักศึึกษาจะต้องลังทะเบ่ยนเร่ยนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา 

จนกวิ�าจะครบจำานวินชุดวิิชาตามหลัักสุ้ตร ทั�งน่�ภายในเวิลัาไม�เกิน 3 เท�า ของระยะเวิลัาการศึึกษาตามท่�กำาหนดไว้ิ 

ในหลัักสุ้ตร

หลักสูต้รที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนมี	5	ระดับ ค่อ

1. หลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาเอก

2. หลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาโท

3. หลัักสุ้ตรระดับป็ระกาศึน่ยบัตรบัณฑิิต

4. หลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่

5. หลัักสุ้ตรระดับป็ระกาศึน่ยบัตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิิทยาลััยจัดการศึึกษาหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ให้กับผ้้ม่วุิฒิการศึึกษาตั�งแต�ระดับมัธยมศึึกษาตอนป็ลัาย (ม.6)  

หร่อเท่ยบเท�าขึ�นไป็ แลัะยังเปิ็ดโอกาสุให้ผ้้จบการศึึกษาระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น (ม.3) ท่�ม่ป็ระสุบการณ์การทำางานหลัังจบ

การศึึกษาแล้ัวิไม�น้อยกวิ�า 5 ปี็ หร่อม่อายุไม�ตำ�ากวิ�า 25 ปี็บริบ้รณ์ เข้าศึึกษาหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ได้ โดยจัดโครงสุร้าง
หลัักสุ้ตรท่�ต้องศึึกษาจำาแนกตามระดับวุิฒิการศึึกษาท่�ใช้ในการสุมัคร นักศึึกษาท่�ไม�สุำาเร็จการศึึกษาภายในระยะเวิลัาของ
หลัักสุ้ตร สุามารถใช้เวิลัาในการศึึกษาได้ไม�เกิน 3 เท�าของระยะเวิลัาตามหลัักสุ้ตร ดังตัวิอย�าง
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1)  นายรักชาติ  ไทยอาสุา  ใช้วุิฒิการศึึกษา ม.6 สุมัครเข้าศึึกษาหลัักสุ้ตรนิติศึาสุตรบัณฑิิต จะต้องศึึกษาชุดวิิชา 
ตลัอดหลัักสุ้ตรจำานวิน 23 ชุดวิิชา ซึึ่�งใช้เวิลัาในการศึึกษาป็ระมาณ 4 ปี็ จึงสุำาเร็จการศึึกษา

2)  นายอาสุา  รกัชาตไิทย สุมคัรเข้าศึึกษาหลักัสุต้รบญัชบ่ณัฑิิต โดยใช้วุิฒกิารศึกึษา ป็วิสุ. สุาขาวิชิาการบญัช่ สุาขาวิชิา
กำาหนดให้ศึึกษาชุดวิิชาตลัอดหลัักสุ้ตรจำานวิน 15 ชุดวิิชา ใช้เวิลัาในการศึึกษาป็ระมาณ 2 ป็ีครึ�ง จึงจะสุำาเร็จการศึึกษา

ทั�งน่� หากไม�สุามารถสุำาเร็จการศึึกษาภายในระยะเวิลัาของหลัักสุ้ตรได้ สุามารถใช้เวิลัาในการศึึกษาไม�เกิน 
3 เท�าของระยะเวิลัาของหลัักสุ้ตร หากใช้เวิลัาในการศึึกษาครบ 3 เท�าของระยะเวิลัาของหลัักสุ้ตรแลั้วิยังไม�สุำาเร็จ 
การศึึกษา จะต้องสุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�แลัะดำาเนินการโอนชุดวิิชาท่�สุอบผ�านแลั้วิเท�านั�น

ในกรณ่ท่�ผ้ ้สุมัครป็ระสุงค์จะโอนชุดวิิชาท่�สุอบผ�านของมหาวิิทยาลััย หร่อขอเท่ยบผลัการศึึกษาแลัะเท่ยบ
ป็ระสุบการณ์ท่�ศึึกษาจากสุถาบันการศึึกษาอ่�นจะดำาเนินการได้หลัังจากได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาเร่ยบร้อยแลั้วิ 
ศึกึษารายลัะเอ่ยดการโอนชดุวิิชา/การเท่ยบผลัการศึึกษาแลัะเท่ยบป็ระสุบการณ์จากค้�ม่อนกัศึึกษาท่�จัดสุ�งให้ทางไป็รษณ่ย์ 

หลัังได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาเร่ยบร้อยแลั้วิ แลัะ download แบบฟอร์มได้ท่� https://www.stou.ac.th→ 
บริการนักศึึกษา→นักศึึกษาป็ริญญาตร→่แบบฟอร์มต�าง ๆ 

1.3 ระบบการเรียนการสอน
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเร่ยนการสุอนท่�เอ่�ออำานวิยให้นักศึึกษา สุามารถใช้เวิลัาศึึกษาด้วิย

ตนเองโดยไม�ต้องเข้าชั�นเร่ยนตามป็กติ แต�ใช้วิิธ่การศึึกษาโดยผ�านสุ่�อการสุอนต�าง ๆ เร่ยกวิ�า ระบบการศึึกษาทางไกลั 
นักศึึกษาจะศึึกษาจากสุ่�อการสุอนต�าง ๆ ดังน่�

1.3.1 ศึึกษาจาก “สุ่�อป็ระจำาชุดวิิชา” ร้ป็แบบสิุ�งพิื่มพ์ื่ท่�จัดสุ�งให้ทางไป็รษณ่ย์ หร่อร้ป็แบบไฟล์ัดิจิทัลัท่�นักศึึกษา
สุามารถเข้าถึงได้ตามช�องทางท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด ซึ่ึ�งสุ่�อป็ระจำาชุดวิิชาป็ระกอบด้วิยเอกสุารการสุอน แบบฝึึกป็ฏิิบัติ 
รายการเพ่ื่�อการศึึกษาร้ป็แบบคลิัป็วิิด่โอการสุอนหร่อคลิัป็เสุ่ยงการสุอน หร่อวัิสุดุการศึึกษาอ่�น ๆ  โดยท่�นักศึึกษาสุามารถ
เข้าถึงสุ่�อดิจิทัลัป็ระจำาชุดวิิชาตามช�องทางดังต�อไป็น่�

1) เอกสุารการสุอนอิเล็ักทรอนิกส์ุ (e-book) สุามารถเข้าถึงได้ทางเว็ิบไซึ่ต์ http://ebook.stou.ac.th 
หร่อในกรณ่ท่�ชุดวิิชาดังกลั�าวิม่จัดการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ร�วิมด้วิยสุามารถเข้าถึงได้ท่�ระบบอ่เลิัร์นนิงของมหาวิิทยาลััย
ทางเว็ิบไซึ่ต์ https://elearning.stou.ac.th/

2) คลิัป็ว่ิด่โอการสุอนหร่อคลิัป็เสุ่ยงการสุอนร้ป็แบบรายการเพ่ื่�อการศึึกษา แลัะรายการบรกิารวิิชาการแก�สัุงคม 
สุามารถเข้าถึงได้ตามช�องทางดังต�อไป็น่�

 -  สุถาน่วิิทยุกระจายเสุ่ยงแลัะวิิทยุโทรทัศึน์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel)
  ระบบ C-Band รับชมจากดาวิเท่ยม ท่�ช�อง SUNBOX ช�อง 124 แลัะ PSI ช�อง 245
 -  สุถาน่โทรทัศึน์การเร่ยนการสุอนทางไกลัผ�านดาวิเท่ยม ช�อง DLTV 14 แลัะ True Visions ช�อง 199
 -  ระบบออนไลัน์
  • Website ท่� https://media.stou.ac.th
  • Facebook เพื่จ STOU Channel ท่� https://www.facebook.com/stouchannel
  • YouTube ช�อง STOU Channel ท่� https://www.youtube.com/stouchannel
 -  การจัดกิจกรรมการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ในระบบอ่เลิัร์นนิงของทางมหาวิิทยาลััยทางเว็ิบไซึ่ต์
  https://elearning.stou.ac.th/

1.3.2 การเข้ารับการสุอนเสุริมหร่อการเข้าร�วิมกิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้ในร้ป็แบบออนไลัน์ หร่อแบบเผชิญหน้า ณ ศ้ึนย์
วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช หร่อ ศ้ึนย์บริการการศึึกษาป็ระจำาภ้มิภาค ในบางชุดวิิชาแลัะ
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ในบางจังหวัิดท่�ม่นักศึึกษาลังทะเบ่ยนเร่ยนตามเกณฑ์ิท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด โดยขอให้นักศึึกษาติดตามรายลัะเอ่ยดได้จาก 
ตารางสุอนเสุริมป็ระจำาภาคการศึึกษาทางหน้าเว็ิบไซึ่ต์ของทางมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th

1.3.3 เข้ารับการฝึึกป็ฏิิบัติเสุริมทักษะในบางชุดวิิชาท่�สุาขาวิิชากำาหนด ซึึ่�งเป็็นการทำากิจกรรมป็ฏิิสัุมพัื่นธ์ทาง
วิิชาการท่�มุ�งเน้นให้นักศึึกษาได้รับการเสุริมหร่อเพิื่�มเติมควิามร้้ ทักษะแลัะป็ระสุบการณ์ นอกเหน่อจากสุ่�อเอกสุารการสุอน
หร่อสุ่�ออ่�น ๆ ของมหาวิิทยาลััย รวิมทั�งเสุริมรายลัะเอ่ยดแลัะวิิธ่การเร่ยนร้้เฉพื่าะด้านให้ม่คุณภาพื่ตามมาตรฐานวิิชาช่พื่

1.3.4 เข้ารับการอบรมป็ระสุบการณ์วิิชาช่พื่ ชุดวิิชาป็ระสุบการณ์วิิชาช่พื่ของทุกสุาขาวิิชาเป็็นชุดวิิชาท่�นกัศึึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องลงทะเบียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา

โดยมหาวิิทยาลััยจะม่หนังสุ่อแจ้งให้นักศึึกษาเข้ามารับการอบรมตามวินั/เวิลัา แลัะสุถานท่�ท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด 
ทั�งน่�นักศึึกษาสุามารถศึึกษารายลัะเอ่ยดแลัะตรวิจสุอบกำาหนดวัินอบรมฯ ได้ทาง https://www.stou.ac.th เลือก  
บริการนักศึกษา           นักศึกษาปริญญาตรี           การเรียนการสอน          การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพิ่

ท่�นักศึึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 
3 ชุดวิขา

1.3.5 การสุำาเร็จการศึึกษา นักศึึกษาสุามารถสุำาเร็จการศึึกษาเม่�อศึึกษาแลัะสุอบผ�าน ครบทุกชุดวิิชาตาม

โครงสุร้างหลัักสุ้ตรการศึึกษา

1.4 การวัิดีและประเมินผลการศึึกษา
การวิัดีผลการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยจัดแบ�งลัักษณะเน่�อหาชุดวิิชาออกเป็็น ชุดวิิชาเชิงทฤษฎ่ีแลัะชุดวิิชาเชิงป็ฏิิบัติ สุาขาวิิชาเป็็น

ผ้้กำาหนดเกณฑ์ิการให้คะแนนสุำาหรับการฝึึกป็ฏิิบัติแลัะการสุอบไลั�ป็ระจำาภาคการศึึกษา ตามลัักษณะของแต�ลัะ 

ชุดวิิชาท่�สุาขาวิิชากำาหนดไว้ิ สุำาหรับการให้บริการสุอบ กำาหนดการสุอบป็ระจำาภาคการศึึกษา การป็ระเมินผลัการศึึกษา 

แลัะการแจ้งผลัสุอบ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชดำาเนินการ ดังน่�

- การให้บริการสอบ มหาวิิทยาลััยม่นโยบายแลัะแผนยุทธศึาสุตร์ในการจัดการศึึกษาด้วิยร้ป็แบบเทคโนโลัย่

ดิจิทัลัอย�างเต็มร้ป็แบบทั�งการเร่ยนการสุอน แลัะการสุอบ เพ่ื่�ออำานวิยควิามสุะดวิกแลัะช�วิยเหล่ัอนักศึึกษาไม�ต้องลัะทิ�ง

หน้าท่�การงานในระยะเวิลัาท่�ม่การสุอบ  มหาวิิทยาลััยจัดบริการสุอบใน 2 ร้ป็แบบ ด้วิยกัน ค่อการสุอบออนไลัน์ แลัะ

การสุอบ ณ สุนามสุอบ 

- การสอบออนไลน์ เป็็นการให้บริการจัดสุอบท่�อำานวิยควิามสุะดวิกนักศึึกษาสุามารถเข้าสุอบได้ทุกแห�ง 

ท่�ไม�ต้องเดินทางไป็สุอบ ณ สุนามสุอบ นักศึึกษาสุามารถสุอบตามภ้มิลัำาเนา ท่�บ้าน ท่�สุำานักงาน หร่อท่�อ่�น ๆ  ท่�ม่ควิามเป็็น 

สุ�วินตัวิ โดยเฉพื่าะนักศึึกษาท่�ม่ถิ�นฐานพื่ำานักอาศัึยอย้�ในต�างป็ระเทศึ หร่อกรณ่ไป็ทำาภารกิจเป็็นครั�งคราวิกรณ่เร�งด�วิน 

โดยไม�ต้องไป็เข้าสุอบ ณ สุนามสุอบท่�สุถานท้ตไทยในต�างป็ระเทศึ สุามารถแสุดงควิามจำานงขอเข้าสุอบออนไลัน์ได้โดยไม�ม่

ค�าใช้จ�ายใด ๆ เพิื่�มเติมจากค�าลังทะเบ่ยนเร่ยน โดยการสุอบนักศึึกษาต้องสุอบพื่ร้อมกันกับนักศึึกษาในป็ระเทศึ แลัะยึด

เวิลัาการเข้าสุอบตามเวิลัาป็ระเทศึไทยเท�านั�น  นักศึึกษาท่�เล่ัอกร้ป็แบบสุอบบออนไลัน์จะต้องม่ควิามพื่ร้อมด้านอุป็กรณ์

สุำาหรับการสุอบออนไลัน์ ดังน่� เคร่�องคอมพื่ิวิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บแล็ัตอย�างใดอย�างหนึ�งท่�ม่กล้ัอง ม่ระบบเสุ่ยง 

(Audio) ครบถ้วิน แลัะเคร่อข�ายอินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารสุำาหรับการสุอบออนไลัน์  

 นักศึึกษา/ผ้้เร่ยนท่�ไม�ได้เล่ัอกแผนการศึึกษา หร่อเล่ัอกแผนการศึึกษา ก1  หร่อเล่ัอกแผนการศึึกษา ก2 

จะต้องเข้ามาเล่ัอกร้ป็แบบการสุอบในการสุอบป็ลัายภาค แลัะการสุอบซึ่�อม แต�ลัะภาคการศึึกษาตามระยะเวิลัา 

ท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด สุำาหรับนักศึึกษาท่�เล่ัอกแผนการศึึกษา ก3  ไม�ต้องเข้ามาเล่ัอกร้ป็แบบการสุอบออนไลัน์ มหาวิิทยาลััย
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จะจัดสุอบให้กับนักศึึกษา/ผ้้เร่ยนร้ป็แบบออนไลัน์ทั�งการสุอบกลัางภาคแลัะการสุอบป็ลัายภาค นักศึึกษาสุามารถติดตาม

ข�าวิสุารการเล่ัอกร้ป็แบบการสุอบออนไลัน์ได้ทางหน้าเว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย 

 -  การสอบ ณ สนามสอบ มหาวิิทยาลััยยงัคงม่การสุอบแบบเผชิญหน้า ณ สุนามสุอบ ให้กับนักศึึกษาเพ่ื่�ออำานวิย

ควิามสุะดวิกแลัะช�วิยเหล่ัอนักศึึกษาไม�ต้องลัะทิ�งหน้าท่�การงานในระยะเวิลัาท่�ม่การสุอบ ซึึ่�งสุถานท่�ท่�นักศึึกษาเข้าสุอบเร่ยก

วิ�า “สุนามสุอบ” โดยมหาวิิทยาลััยเปิ็ดสุนามสุอบทุกจังหวัิดทั�วิป็ระเทศึ มหาวิิทยาลััยใช้รหัสุไป็รษณ่ย์ท่�อย้�ท่�นักศึึกษาให้

ไว้ิกับมหาวิิทยาลััยเป็็นเกณฑ์ิกำาหนดสุนามสุอบให้กับนักศึึกษา ซึึ่�งม่นักศึึกษาบางสุ�วินไม�สุามารถเข้าสุอบในสุนามสุอบท่�

มหาวิิทยาลััยกำาหนดไว้ิเว้ินแต�บางภาคการศึึกษาสุนามสุอบท่�นักศึึกษาเล่ัอกม่จำานวินหอ้งสุอบไม�เพ่ื่ยงพื่อกับจำานวินนกัศึึกษา

หร่อสุนามสุอบท่�นกัศึึกษาเล่ัอกไว้ิม่ภารกิจอ่�นไม�สุามารถเป็็นสุนามสุอบได้ มหาวิิทยาลััยจะจัดสุนามสุอบใหม�ให้ท่�ม่สุถานท่�

ใกล้ัเค่ยงกับสุนามสุอบท่�นักศึึกษาเล่ัอกไว้ิ

-	 กำาหนดการสอบ มหาวิิทยาลััยจัดการเร่ยนการสุอนแบบทวิิภาค แต�ลัะภาคการศึึกษาม่การสุอบ 3 ครั�ง ค่อ 

สุอบกลัางภาค สุอบป็ลัายภาค แลัะสุอบซึ่�อม โดยมหาวิิทยาลััยกำาหนดการสุอบในวิันเสุาร์ แลัะวิันอาทิตย์ แลัะ

ดำาเนินการสุอบให้เสุร็จสิุ�นภายใน 2 วัิน ซึึ่�งมหาวิิทยาลััยจะกำาหนดให้ม่การสุอบวิันลัะ 2-3 คาบ สุำาหรับการสุอบ

กลัางภาคจะกำาหนดให้ม่การสุอบในวิันเสุาร์แลัะวัินอาทิตย์ แลัะดำาเนินการสุอบให้เสุร็จสิุ�นภายใน 2 วัิน วัินลัะ 2 คาบ  

สุอบเฉพื่าะการสุอบออนไลัน์เท�านั�น แล้ัวิแต�ควิามเหมาะสุมแลัะสุำานักทะเบ่ยนแลัะวัิดผลัจะแจ้งกำาหนดการสุอบใน 

แต�ลัะครั�งให้นักศึึกษาทราบเป็็นรายบุคคลัทางไป็รษณ่ยห์ร่อตรวิจสุอบกำาหนดการสุอบไดท่้� https://www.stou.ac.th → 
บริการนักศึึกษา → นักศึึกษาป็ริญญาตร่ → การสุอบ → กำาหนดการสุอบแลัะสุนามสุอบรายบุคคลั หร่อตรวิจสุอบ

สุนามสุอบบนอุป็กรณ์พื่กพื่าผ�านโมไบล์ัแอป็พื่ลิัเคชัน ก�อนวัินสุอบแต�ลัะครั�งป็ระมาณ 10-25 วัิน

การประเมินผลการศึึกษา 
มหาวิิทยาลััยให้ลัำาดับขั�นการแสุดงควิามสุามารถในการเร่ยนร้้ของนักศึึกษาท่�เข้าสุอบในแต�ลัะชุดวิิชา ดังน่�

คะแนน ลำาดับข้ััน/ความหมาย ค่าคะแนน
ร้อยลัะ 76 ขึ�นไป็ H (HONOUR เก่ยรตินิยม) 4.00

ร้อยลัะ 60-75 S (SATISFACTORY ผ�าน) 2.30

ตำ�ากวิ�าร้อยลัะ 60 U (UNSATISFACTORY ไม�ผ�าน) -

- I (INCOMPLETE ไม�สุมบ้รณ์) -

ลัำาดับขั�น  I  ในระบบการป็ระเมินผลัการศึึกษาจะกำาหนดให้ในกรณ่ต�อไป็น่�

(1) นักศึึกษาท่�ไม�ได้เข้าสุอบชุดวิิชานั�นเป็็นครั�งแรกจะได้ลัำาดับชั�น I (ยกเว้นภาคการศึึกษาพื่ิเศึษจะไม�ม่ 

ลัำาดับขั�น I) เม่�อเข้าสุอบซึ่�อมจะได้ลัำาดับขั�นตามผลัการสุอบโดยไม�ม่เคร่�องหมาย * (ลัำาดับขั�นท่�ม่เคร่�องหมาย * กำากับ แสุดงวิ�า 

เคยสุอบชุดวิิชานั�นไม�ผ�านมาแล้ัวิ) แต�ถ้าไม�ได้เข้าสุอบซึ่�อม I จะเป็ล่ั�ยนเป็็น U โดยอัตโนมัติ หรือ

(2) การดำาเนินกิจกรรมท่�กำาหนดตามหลัักสุ้ตรไม�เสุร็จสุมบ้รณ์ในภาคการศึึกษาท่�ได้ลังทะเบ่ยนเร่ยน

จากกรณ่ทั�ง 2 ข้างต้น เม่�อผ้้ท่�ได้รับลัำาดับขั�น I ม่สิุทธิได้รับลัำาดับขั�น H เช�นเด่ยวิกับนักศึึกษาอ่�น ๆ ท่�ม่ผลั 

การศึึกษาอย้�ในเกณฑ์ิ โดยลัำาดับขั�นควิามสุามารถในการเร่ยนร้้ท่�ได้จากการป็ระเมินผลัเพ่ื่�อให้ครบหลัักสุ้ตร  ให้นับเฉพื่าะ

ชุดวิิชาท่�นักศึึกษาสุอบได้ลัำาดับขั�น H แลัะ S เท�านั�น                 

หมายเหตุ้	 	นักศึึกษาท่�ไม�สุามารถเข้าสุอบในสุนามสุอบท่�ระบุไว้ิในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) ได้ สุามารถขอย้ายสุนามสุอบได้ 

  ศึึกษารายลัะเอ่ยดการขอย้ายสุนามสุอบทั�งการย้ายแบบถาวิรแลัะย้ายแบบชั�วิคราวิได้จากค้�ม่อนักศึึกษา ท่�มหาวิิทยาลััยจัดสุ�งให้ 

  เม่�อได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาแล้ัวิ
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-	 การแจ้งผู้ลสอบ	 เม่�อมหาวิิทยาลััยดำาเนินการป็ระมวิลัควิามร้ข้องนกัศึึกษาท่�เข้าสุอบเร่ยบร้อยแล้ัวิ จะแจ้งผลัสุอบ 

ให้กับนักศึึกษาทางไป็รษณ่ย์เป็็นรายบุคคลั โดยในปี็การศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยกำาหนดวัินป็ระกาศึผลัสุอบในแต�ลัะ

ภาคการศึึกษา ดังน่�

วันประกาศึผู้ลสอบ ชุดปรนัย ชุดอัต้นัย

ภาคต้น/2565      สุอบไลั�    10  ม่.ค. 2566 17 ม่.ค. 2566

สุอบซึ่�อม  15  มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566

ภาคปลาย/2565 สุอบไลั�  3  ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2566

สุอบซึ่�อม  16  ธ.ค. 2566 23 ธ.ค. 2566

 สุำาหรับการกำาหนดวัินป็ระกาศึผลัสุอบในภาคการศึึกษาต�อไป็  นักศึึกษาสุามารถตรวิจสุอบได้จากค้�ม่อลังทะเบ่ยน 

เร่ยนท่�จัดสุ�งทางไป็รษณ่ย์ หร่อท่� https://www.stou.ac.th 
                                                                                 

1.5  การลงื่ทะเบียนเรียน
ในการสุมัครเป็็นนักศึึกษานั�น มหาวิิทยาลััยกำาหนดให้ผ้ ้สุมัครต้องลังทะเบ่ยนเร่ยนชุดวิิชาไม�น้อยกวิ�า  

1 ชุดวิิชา แต�ไม�เกิน 3 ชุดวิิชา มาพื่ร้อมการสุมัคร โดยผ้้สุมัครควิรตรวิจทานการกรอกรหัสุแลัะช่�อชุดวิิชาท่�ต้องการ 

ลังทะเบ่ยนเร่ยนลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) ให้ถ้กต้องครบถ้วิน โดยม่แนวิทางการป็ฏิิบัติดังน่�

1.5.1 ผ้้ท่�สุมัครเข้าศึึกษาในมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเป็็นครั�งแรก ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตาม

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ โดยสุาขาวิิชาได้จัดควิามสุำาคัญของเน่�อหาวิิชาไวิ้จากควิามร้้พื่่�นฐานท่�

จำาเป็็นจนถึงเน่�อหาควิามร้้เฉพื่าะด้านเพื่่�อให้นักศึึกษาได้รับควิามร้้แลัะควิามเข้าใจตามลัำาดับ ซึ่ึ�งนักศึึกษาท่�ลังทะเบ่ยน

เร่ยนแลัะสุอบผ�านชดุวิชิาตามโป็รแกรมการลังทะเบย่นเร่ยนจะสุามารถสุำาเรจ็การศึกึษาได้ภายในระยะเวิลัาตามหลักัสุต้ร                                                                                                           

1.5.2 ผ้้สุมัครท่�เคยเป็็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยแลัะใช้สิุทธิโอนชุดวิิชาท่�สุอบผ�านแล้ัวิเข้าหลัักสุ้ตรใหม�ท่�สุมัคร 

หร่อผ้้สุมัครท่�ต้องการขอเท่ยบงานรายวิิชาท่�สุอบผ�านจากสุถาบันการศึึกษาอ่�น สุามารถจัดโป็รแกรมการลังทะเบ่ยนเร่ยน

เองโดยเล่ัอกชุดวิิชาลังทะเบ่ยนเร่ยนจากโครงสุร้างหลัักสุ้ตรท่�กำาหนดให้ป็ระกอบกับตารางสุอบเพ่ื่�อมิให้แต�ลัะชุดวิิชา 

ท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนม่วัินแลัะคาบเวิลัาสุอบตรงกัน เน่�องจากมหาวิิทยาลััยไม�อนุญาตให้นักศึึกษาเข้าสุอบมากกวิ�า 1 ชุดวิิชา

ในวัินแลัะคาบเวิลัาสุอบเด่ยวิกัน

สุำาหรับชุดวิิชาท่�ม่การเร่ยนการสุอนออนไลัน์ หร่อสุ�งกิจกรรมป็ระจำาชุดวิิชาทางเวิ็บไซึ่ต์ หร่อชุดวิิชาท่�เป็็น 

ชดุฝึกปฏบิตั ิมหาวิิทยาลัยัไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนเพ่ิิ่มชดุวชิา แลัะไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาประสบการณ์

วิชาชีพิ่ของทุกสาขาวิชาในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร เน่�องจากนักศึึกษาจะต้องโอนชุดวิิชาให้แลั้วิเสุร็จก�อนเม่�อเหล่ัอ 

ชุดวิิชาท่�ต้องศึึกษาตามหลัักสุ้ตรใหม�ท่�สุมัครไม�เกิน 3 ชุดวิิชา ก�อนจบการศึึกษาแลั้วิ จึงสุามารถลังทะเบ่ยนเร่ยนชุดวิิชา 

ป็ระสุบการณ์วิิชาช่พื่ได้เพื่่�อให้ท�านได้รับชุดวิิชาครบตามจำานวินชุดวิิชาท่�ได้ลังทะเบ่ยนเร่ยนไวิ้ ผ้้สุมัครจะต้องชำาระเงิน 

ค�าธรรมเน่ยมแลัะค�าลังทะเบ่ยนเร่ยนให้ครบถ้วิน ศึึกษาตัวิอย�างการคำานวิณค�าธรรมเน่ยมแลัะค�าลังทะเบ่ยนเร่ยน  

หน้า 518

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาท่�ศึึกษาจากสุถาบันอุดมศึึกษาอ่�น ๆ สุามารถย่�นคำาร้องได้เม่�อ

ได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาเร่ยบร้อยแลั้วิเท�านั�น โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดแลัะวิิธ่ป็ฏิิบัติจากค้�ม่อนักศึึกษาท่�

มหาวิิทยาลััยจัดสุ�งให้พื่ร้อมการตอบรับขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา หร่อท่�เวิ็บไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th
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1.6 การเพิ�มชุุดีวิิชุา และการถอนชุุดีวิิชุา
-	 การเพิิม่ชดุวชิา เป็็นการลังทะเบ่ยนเร่ยนเพิื่�มเตมิจากท่�นกัศึึกษาได้ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิในภาคการศึึกษาเด่ยวิกนั 

นักศึึกษาท่�ป็ระสุงค์จะเพื่ิ�มชุดวิิชาเน่�องจากลังทะเบ่ยนเร่ยนไวิ้ไม�ครบ 3 ชุดวิิชา สุามารถขอเพื่ิ�มชุดวิิชาได้ 1 คร้ังต่อ 

ภาคการศึกษา แลัะต้องดำาเนินการให้แล้ัวิเสุร็จภายในระยะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด (ศึึกษาได้จากป็ฏิิทินการศึึกษา) 

ทั�งน่� ชุดวิิชาท่�ขอเพิื่�มเม่�อรวิมกับชุดวิิชาท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิแล้ัวิในภาคการศึึกษาเด่ยวิกันนั�นต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชา
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เพ่ิิ่มชุดวิชาท่ีเป็นชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรกท่ีสมัคร

-	 การถอนชุดวิชา นักศึึกษาท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนไวิ้แลั้วิแลัะม่ควิามจำาเป็็นไม�สุามารถศึึกษาได้ จะต้องย่�นขอถอน 

ชดุวิิชาท่�ไม�สุามารถศึึกษาได้ หร่อหากป็ระสุงค์จะเป็ลั่�ยนชดุวิิชาท่�ได้ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิแล้ัวิเป็็นชดุวิิชาอ่�น ต้องถอนชดุวิิชา 

ท่�ไม�ต้องการศึึกษาแล้ัวิจึงเพิื่�มชุดวิิชาท่�ต้องการแทน โดยให้ดำาเนินการภายในระยะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด (ศึึกษาได้

จากป็ฏิิทินการศึึกษา)

 

1.7  ค่าใชุ้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึึกษาใหม่
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชกำาหนดอัตราค�าใช้จ�ายท่�ผ้้สุมัครต้องชำาระเป็็นค�าสุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�ไว้ิเป็็น 

2 สุ�วิน ดังน่�

ส่วนที่	1 ป็ระกอบด้วิย ค�าธรรมเน่ยมแรกเข้า ค�าบำารุงการศึึกษา ค�าธรรมเน่ยมการเป็ลั่�ยนแป็ลังทะเบ่ยนป็ระวิัติ 

นักศึึกษาเหมาจ�าย รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ซึ่ึ�งผ้้สุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�ทุกคนต้องชำาระเท�ากัน แลัะ

ส่วนที่	2 เป็็นค�าใช้จ�ายของชุดวิิชาท่�ผ้้สุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�เลั่อกลังทะเบ่ยนเร่ยน โดยมหาวิิทยาลััยกำาหนดให้ 

ผูส้มคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรยีนอย่างน้อย 1 ชดุวิชา แต่ไม่เกนิ 3 ชดุวชิา มาพิ่ร้อมการสมคัรเป็นนกัศึกษา  

ในแต�ลัะชุดวิิชาท่�มหาวิิทยาลััยเปิ็ดสุอนจะม่การกำาหนดอัตราท่�ต้องชำาระแตกต�างกันตามจำานวินของสุ่�อวัิสุดุการศึึกษาแลัะ

กิจกรรมท่�จัดให้ โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดอัตราค�าชุดวิิชาท่�ต้องชำาระเป็็นค�าสุมัครเป็็นนักศึึกษาตามภาคการศึึกษาท่�สุมัคร

ภาคต้น หน้า 539-553  ภาคป็ลัาย หน้า 566-582
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2. โอกาสทางื่การศึกึษาสำาหรับคนพิการ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเปิ็ดโอกาสุทางการศึึกษา สุำาหรับคนพิื่การ เข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาต�าง ๆ ได้ 

ตามศึักยภาพื่ของตนเองแลัะควิามพื่ร้อมในการจัดการศึึกษาของแต�ลัะสุาขาวิิชา โดยคนพื่ิการท่�เข้าศึึกษาจะต้องม่

คุณสุมบัติทั�วิไป็แลัะคุณสุมบัติของผ้้สุมัครเข้าศึึกษาท่�เป็็นนักศึึกษาพื่ิการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เร่ือง หลักเกณฑ์์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิิ่การระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2565 ดังน่�

คุณสมบัต้ิทั่วไปและคุณสมบัต้ิขัองผูู้้สมัครเขั้าศึึกษาที่เป็นนักศึึกษาพิิการ

1) เป็็นผ้้ม่คุณสุมบัติตามท่�กำาหนดในข้อบังคับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช เก่�ยวิกับการศึึกษาขั�นป็ริญญาตร่

2) เป็็นคนพิื่การท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพิื่การตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพิื่การ 

3) เป็็นผ้้ท่�ม่ควิามสุามารถในการศึึกษาด้วิยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกลั

4) เป็็นผ้้ท่�ม่ควิามสุามารถในการคิด ฟัง พ้ื่ด อ�าน เข่ยน หร่อสุ่�อสุารด้วิยวิิธ่การใด ๆ ได้ด้วิยตนเอง

5) เป็็นผ้้ท่�ม่คุณสุมบัติตามท่�สุาขาวิิชากำาหนด

2.1 ขั�นตอนก่อนการสมัครเป็นนักศึึกษาสำาหรับคนพิการ
ผ้้สุมัครท่�เป็็นคนพิื่การสุามารถติดต�อขอรับคำาป็รึกษาท่�จำาเป็็นสุำาหรับการวิางแผนการเร่ยนของนักศึึกษาพิื่การ 

(ISP) การบรกิารสุ่�อ สิุ�งอำานวิยควิามสุะดวิกสุำาหรบันักศึึกษาพื่กิาร แลัะการขอรบัเงินอุดหนุนทางการศึึกษาสุำาหรบันักศึึกษา
พิื่การระดับป็ริญญาตร่ ก�อนการตัดสิุนใจสุมัครเข้าศึึกษา โดยติดต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา 
ศ้ึนย์วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ หร่อศ้ึนย์บริการร�วิมแบบครบวิงจร (One Stop Service Center : OSS Center) 
ทั�งน่�ขอให้ผ้้สุมัครแสุดงหลัักฐานการรบัรองควิามพื่กิารตามกฎีหมาย ไดแ้ก� บัตรป็ระจำาตัวิคนพื่กิาร บัตรป็ระจำาตัวิป็ระชาชน 
ใบรับรองแพื่ทย์ (ถ้าม่) ป็ระวิัติการเร่ยนจากสุถานศึึกษาเดิม เป็็นต้น เพ่ื่�อเป็็นข้อสุนเทศึสุำาคัญสุำาหรับการจัดบริการ 
การศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การตามควิามเหมาะสุมต�อไป็

โดยม่บริการการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การ ดังน่�

1)  การให้คำาป็รึกษา การเล่ัอกสุาขาวิิชา การวิางแผนการเร่ยนสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การ

2)  เงินอุดหนุนทางการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การระดับป็ริญญาตร่

3)  สุ่�อสุนับสุนุนทางการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การท่�ม่ควิามบกพื่ร�องทางการเห็น เช�น หนังสุ่อเสุ่ยง (Daisy)

  ไฟล์ัข้อควิาม (*.txt)

งานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา สุำานักบริการการศึึกษา มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลับางพ้ื่ด
อำาเภอป็ากเกร็ด จังหวัิดนนทบุร่ 11120 โทรศัึพื่ท์ 0 2504 7821-3 (วัิน – เวิลัาราชการ) โทรสุาร 0 2503 3963

e-mail:dc.esoffice@stou.ac.th หร่อ https://www.stou.ac.th → เมน้หลััก → ศ้ึนย์บริการนักศึึกษาพิื่การ
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2.2 การขอรับเงิื่นอุดีหนุนทางื่การศึึกษาสำาหรับนักศึึกษาพิการระดัีบปริญญาตรี
นักศึึกษาพื่ิการท่�ป็ระสุงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึึกษาจะต้องม่คุณสุมบัติแลัะม่หลัักฐานท่�แสุดงการรับรอง

ควิามพื่ิการ ดังน่�

1)  เป็็นคนพื่ิการท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพื่ิการตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพื่ัฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพื่ิการ 

2)  ม่สุถานภาพื่นักศึึกษา มสุธ. แลัะกำาลัังศึึกษาในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ เป็นปริญญาตรีใบแรก เท�านั�น   

(ไม�ย้ายสุาขาวิิชาหร่อสุถาบันอุดมศึึกษาเกินกวิ�าสุองครั�ง แลัะไม�ได้ศึึกษาในสุถาบันอุดมศึึกษาอ่�นในช�วิงเวิลัาเด่ยวิกัน) 

3)  ไม�เคยได้รบัการอดุหนนุทางการศึกึษาตามป็ระกาศึคณะกรรมการสุ�งเสุรมิการจดัการศึกึษาสุำาหรบัคนพื่กิาร

ในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่มาก�อน

นักศึึกษาพิื่การท่�สุมัครเข้าศึึกษาใหม� แลัะยังไม�ม่ข้อม้ลัการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา จะต้องแจ้งควิามต้องการ

จำาเป็็นทางการศึึกษาต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีสมัครเข้าศึกษา

การยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาพิการ 

มหาวิิทยาลััยม่แนวิทางสุ�งเสุริมการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพื่ิการโดยยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

ให้แก�นักศึึกษาพื่ิการท่�ม่ลัักษณะดังน่�  

         1. พื่ิการทางการเห็น 

         2. พื่ิการทางการได้ยินหร่อสุ่�อควิามหมาย

         3. พื่ิการออทิสุติก ระดับ 3 ขึ�นไป็

ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นบัตรประจำาตัวคนพิ่ิการเพิ่ื่อประกอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ้  1. คนพิื่การท่�สุมัครเร่ยน มสุธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) 

   ให้ชดัเจน แลัะกรอกแบบกรอกข้อม้ลัเพิื่�มเติมสุำาหรับผ้้สุมัครท่�เป็็นคนพิื่การ หน้า 524  โดยลัะเอ่ยดแลัะส่งมาพิ่รอ้ม 

  เอกสารการสมัคร

  2.  ตั�งแต�ปี็การศึึกษา 2554 เป็็นต้นไป็ สุาขาวิิชาใดท่�โครงสุร้างหลัักสุ้ตรต้องศึึกษาชุดวิิชา 10202 การอ�านภาษาไทย 

  แลัะชุดวิิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิิชา คนพิิ่การตาบอดท้ังสองข้างท่�จะลังทะเบ่ยนเร่ยนหร่อสุมัครเร่ยน ต้องขอ 

  คำาแนะนำาปรึกษาจากสาขาวิชา หรืองานบริการนักศึกษาพิิ่การก�อนการลังทะเบ่ยนเร่ยน (ยกเว้น ชุดวิิชา 10111  

  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการสุ่�อสุาร แลัะชุดวิิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษสุามารถศึึกษาได้)
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