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พระราชดำารัส
 

 “...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ถือว่า

เป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและ 

มีความปรารถนาที่จะเรยีนศกึษาวิทยาการวิชาการกา้วหนา้

กว้างขวางได้เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด

ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของ 

ตนคนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมือ่มีโอกาสก็ไปเรยีนในข้ันสูง

จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่นอาจจะดีกว่า 

คนอื่นด้วยซํ้า ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน 

คนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน...”(1)
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็น

มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

มุง่พัฒนาคณุภาพของประชาชนทัว่ไปเพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่

ผู้ประกอบอาชพีและขยายโอกาสทางการศกึษาต่อสาํหรบั 

ทุกคน เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม

ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้ 

ส่ือการสอนทางไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์

ส่ือออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ



(5) คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(รองศาสตราจารย์ดร.ภาณุมาศขัดเงางาม)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระบบการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชเปน็

ระบบทางไกล ซึ่งมีลักษณะและวิธีการท่ีแตกต่างไปจากระบบการเรียน

คำานำา

การสอนของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปกล่าวคือนักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนฟังคําบรรยายและสอบถามเรื่อง

เกีย่วกบัการเรียนการสอนการลงทะเบยีนแตน่กัศึกษาต้องทําความเขา้ใจวธีิการเรยีนการสอนทางไกลและ

ศึกษาเนื้อหาชุดวิชาต่างๆ ด้วยตนเองจากชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตน

ตลอดระยะเวลาการเปน็นกัศกึษาไดอ้ย่างถกูต้องตามกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆทีม่หาวทิยาลัยกําหนด

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งวิธี

การเรียนการสอนทางไกลแนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องต่างๆของนักศึกษาในระหว่างศึกษาอาทิการ

ลงทะเบียนเรียนและการโอนชุดวิชาการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยระเบียบข้อบังคับและประกาศที่

นักศึกษาต้องยึดถือปฏิบัติ หากนักศึกษาได้ทําความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวก็จะช่วยให้การเรียนของนักศึกษา

ดาํเนนิไปอย่างถกูต้องตามระบบระเบยีบและไมเ่กดิความผดิพลาดอกีทัง้ยังชว่ยใหน้กัศกึษาสามารถบรหิาร

จัดการการศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในที่สุด

มหาวิทยาลัยหวังเปน็อย่างยิง่วา่นกัศกึษาจะเหน็ความสําคญัและทําความเขา้ใจรายละเอยีดต่างๆใน

คูม่อืนกัศกึษาพรอ้มทัง้ตดิตามขา่วสารขอ้มลูทีม่หาวิทยาลัยจดัสง่ใหเ้พ่ิมเตมิโดยผา่นสือ่และชอ่งทางประเภท

ต่างๆหากมขีอ้สงสัยประการใดขอใหติ้ดตอ่กบัมหาวิทยาลัยโดยตรงดว้ยวิธีการตา่งๆมหาวทิยาลัยมบีคุลากร

พร้อมที่จะตอบคําถามและช่วยแก้ปัญหาทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการต่างๆ
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 1.  ความเป็นมา
แนวคดิเกีย่วกบัมหาวิทยาลัยเปดิเปน็ความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศกึษาระดับอดุมศกึษาแก่ประชาชน

ให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำามาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งต้ังขึ้นใน

ปี พ.ศ.2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย

แต่ยังคงใช้วิธีจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียนเป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษา

ได้ด้วยตนเองหรืออาจเข้าฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปล่ียนมา

เป็นระบบจำากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในปี พ.ศ.2514 ได้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัย

แบบตลาดวิชาข้ึนอีกแห่งหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งเปิดหลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจำานวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดย

อาศยัชัน้เรยีนเปน็หลักเชน่เดียวกนัทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงประสบปญัหาต่างๆเปน็อนัมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในดา้น

อาคารสถานที่เรียนที่ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจำานวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี หากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จะขยายการจัดการศึกษาที่ดำาเนินการอยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้อง

รับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด

ดังนั้น เพ่ือเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางย่ิงขึ้น

โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำาเนินการจัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะ

เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกลซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”ตามพระนามเดิม

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำารงพระอิสริยยศเป็น“กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา”

และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์บนบันไดแก้ว

อันได้แก่ พระแสงศรพรหมมาศ(พรหมมาสตร์) พระแสงศรอัคนิวาต และพระแสงศรพลายวาต(ประไลยวาต)

ประดษิฐานอยู่ภายใต้พระมหามงกฎุและภายในส่วนยอดของเจดย์ีทรงพุ่มขา้วบณิฑ์ซึง่เปน็สัญลกัษณ์กรงุสโุขทยัมีข้อความ

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”อยู่ในแถบริ้วเบื้องล่างเป็นตราประจำามหาวิทยาลัย

ตราประจำามหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชใช้พระแสงศรสามองค์ซึง่เปน็ตราประจำาพระองค์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตรารูปโล่ขนาดใหญ่ ภายในแบ่งเป็น

3ช่องคือครึ่งบน2ช่องครึ่งล่าง1ช่อง

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
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รูปสัญลักษณ์ซึ่งปรากฏบนดวงตรานี้สามารถอ่านออกมาได้ความดังนี้

สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์(วนัพระราชสมภพตรงกบัวันพุธ)

ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั(วันพระราชสมภพตรงกบัวันองัคาร)แหง่พระบรม

ราชจักรีวงศ์ซึ่งมีสีเหลืองเป็นสีประจำาพระบรมราชวงศ์

ครึ่งบนของตรา ข้างซ้ายเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นเครื่องหมายของพระบรมราชวงศ์จักรี

คือรูปจักรกับตรีอยู่บนพื้นสีเหลือง

ข้างขวา คือ รูปพระเก้ียว อันเป็นสัญลักษณ์ประจำาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนพื้นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระองค์

ส่วนบนของตรานั้น บรรดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เป็นตราประจำา

พระองค์ด้วยการนำาเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ประจำาของแต่ละพระองค์มาประกอบเข้าไว้ในครึ่งล่างของตรา

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ได้ทรงเลือกเครื่องหมายศร3เล่มบนพื้นสีเขียวอันเป็น

สีของวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพประกอบกับตราครึ่งบนดังกล่าวเป็นตราประจำาพระองค์

โดยเหตุท่ีเดชน์ แปลว่า ศร ศักดิเดชน์ คือ ผู้ทรงศร หรือผู้ทรงอำานาจด้วยศร ความหมายดังนี้เป็นการรับ

กันอย่างเหมาะสมกับการที่ได้ทรงพระราชสมภพมาในพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยสัญลักษณ์ของพระบรมราชวงศ์จักรี

คือจักรกับตรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธประจำาพระองค์พระนารายณ์เจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์และเชื่อกันว่าเมื่อพระ

นารายณ์ได้ทรงรับเชิญให้เสด็จอวตารมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์นั้น ได้อวตารมาบังเกิดเป็นพระรามผู้มีศร3 เล่ม

เป็นราชศาสตราวุธประจำาพระองค์อันได้แก่ศรพรหมมาศศรอัคนิวาตและศรพลายวาต

เมื่อวันที่5กันยายนพ.ศ.2521พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวันที่5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆทุกประการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยชดุแรกในวันที่24ตลุาคมพ.ศ.2521รวมทัง้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแตง่ตัง้ศาสตราจารย์

ดร.วิจิตรศรีสอ้านให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก

หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆเพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ2ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราชจึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมพ.ศ.2523สาขาวิชาที่เปิดสอน2สาขาวิชาแรกคือ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาการจัดการต่อมาได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆดังนี้

ปีพ.ศ.2525 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เพิ่มขึ้นจำานวน5สาขาวิชา

ปีพ.ศ.2526 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปีพ.ศ.2527 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปีพ.ศ.2528 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ปีพ.ศ.2539 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเดิมเปิดรับนักศึกษาอยู่ภายใต้

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปีพ.ศ.2544 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ซึง่เดมิเปดิรบันกัศกึษาอยู่ภายใต้แขนงวิชาพยาบาล

ศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมสาขาวิชาที่เปิดสอน12สาขาวิชา
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ปัจจุบันสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้งดรับนักศึกษาเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร

ในปีการศึกษา2561มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จำานวนทั้งสิ้น11 สาขาวิชาประกอบด้วย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สีประจำ�มห�วิทย�ลัย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมคร้ังที่5/2523 เมื่อวันจันทร์ที่

6สิงหาคมพ.ศ.2523มีมติเลือกสีเขียวกับสีทอง เป็นสีประจำามหาวิทยาลัย โดยเหตุผลว่าสีเขียวเป็นสีประจำาวันพุธ

ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล

เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ใช้เส้ือครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณ

ชายเสื้อและแขนเสื้อที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทองและกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัยปริญญาตรีมีวงกลม1วง

ปริญญาโทมีวงกลม2วงและปริญญาเอกมีวงกลม3วง

 2.  การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

แก่นักศึกษา จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี

ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละ

หน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มหาวิทยาลยัจดัการศกึษาเปน็ระบบทวิภาคโดยแบง่ปีการศกึษาออกเปน็2ภาคการศกึษาแต่ละภาคการศกึษา

มีระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกว่า15สัปดาห์ในแตล่ะภาคการศกึษานกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ3ชดุวิชาแต่ไมน่อ้ยกวา่

1ชุดวิชาจนครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาการศึกษา

ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนมี5ลักษณะคือ
(1)หลักสูตรปริญญาเอก

(2)หลักสูตรปริญญาโท

(3)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(4)หลักสูตรปริญญาตรี

(5)หลักสูตรประกาศนียบัตร

ทกุหลกัสตูรที่เปดิสอนกระทรวงศกึษาธิการได้รบัรองคณุวฒุิของผู้ที่สำาเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลัยสโุขทยั-

ธรรมาธิราช เท่ากับคุณวุฒิของผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น หากเข้ารับราชการสำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)จะบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในตำาแหน่งและอัตราเงินเดือนเช่นเดียวกับผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตร เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป

โดยไม่จำากัดเพศวัยและคุณวุฒิได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้นผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด

ได้ที่หน้า78
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สถานภาพของผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำาหนดสถานภาพของผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆดังต่อไปนี้

(1)ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร ที่กำาหนดให้ผู้เข้าศึกษามีพ้ืนความรู้ต้ังแต่ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนต้น หรือเทียบเท่� ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รรับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี

หลังจ�กจบมัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือมีอ�ยุไม่น้อยกว่�25ปีบริบูรณ์ รวมทั้งผู้มีคุณสมบัติเข้�ศึกษ�อื่นต�มข้อบังคับ

มห�วิทย�ลยัสโุขทยัธรรม�ธิร�ชว่�ดว้ยก�รศกึษ�ขัน้ปรญิญ�ตรีพ.ศ.2547โดยหลักสูตรที่เขา้ศกึษาได้รบัการรบัรองจาก

กระทรวงศกึษาธิการและจากสำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน(ก.พ.)ให้ผู้ที่ศกึษามีสถานภาพเปน็“นกัศึกษา”

(2)ผู้ที่ศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อรับสัมฤทธิบัตรให้มีสถานภาพเป็น“ผู้เรียน”

(3)ผู้ที่ศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรของมหาวิทยาลัยที่มไิด้กำาหนดพ้ืนความรู้ขัน้ตำา่หรอืกำาหนดไวต้ำา่กว่า

คุณสมบัติเข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 รวมทั้ง

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการหรือสำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)รับรองให้ผู้ศึกษามีสถานภาพเป็น“ผู้เรียน”

ระบบการเรียนการสอน
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการสอนที่เอือ้อำานวยให้นกัศกึษาสามารถใช้เวลาวา่งศกึษาดว้ยตนเอง

โดยไมต่อ้งเขา้ชัน้เรยีนตามปกติแต่ใช้วิธีการศกึษาผา่นส่ือการสอนตา่งๆเรยีกระบบการสอนนี้ว่า“ระบบการสอนทางไกล”

นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆดังนี้

(1)ศกึษาจากวัสดุการศกึษาท่ีส่งให้ทางไปรษณย์ีซึง่ประกอบดว้ยเอกสารการสอนแบบฝกึปฏิบัติซดีี/ดวีีดเีสียง

ดีวีดีประจำาชุดวิชาหรือซีดี/ดีวีดีีมัลติมีเดียประจำาชุดวิชาและวัสดุการศึกษาอื่นๆ

(2)ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา

(3)เข้ารับการสอนเสริมณศูนย์บริการการศึกษาต่างๆจากอาจารย์สอนเสริมประจำาศูนย์ต่างๆทั่วประเทศ

(4)ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนประจำาจังหวัด

ทุกจังหวัดดูรายละเอียดของมุมมสธ.ที่หน้า192-195

(5)ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทำางานตามที่ได้รับ

มอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(6)ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองจากสื่อการศึกษาได้ที่http://media.stou.ac.th

(7)ชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่รหัสชุดวิช�ขึ้นต้นด้วย รหัส 14XXX

เป็นชดุวิช�ท่ีมีก�รเรยีนก�รสอนและเกบ็คะแนนออนไลน์ในระบบD4L+Pนกัศึกษาที่ลงทะเบยีนเรยีนจะตอ้งลงทะเบียน

เข�้ระบบทันทีในวนัเปิดภ�คก�รศกึษ�โดยไมจ่ำ�เป็นตอ้งรอใหไ้ดร้บัเอกส�รก�รสอนกอ่นและตรวจสอบเวลาเริม่เรยีน

ด้วยตนเองทางเว็บไซต์http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดห�กพ้นกำ�หนดแล้ว

ระบบจะปิดรับก�รส่งง�นโดยอัตโนมัติ ทำาให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงานและไม่มีคะแนนเก็บ ยกเว้น ชุดวิชา14319

ทกัษะการแปลภาษาองักฤษและชดุวิชา14422การนำาเสนองานเปน็ภาษาองักฤษอยา่งมปีระสิทธิผลมกีารเรยีนการสอน

ในระบบMoodle

(8)สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชา93355การจัดการสุขภาพสัตว์ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้Moodle

เสริมการใช้สื่อe-Tutorial นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวสามารถเข้าชมรายการสอนเสริมออนไลน์ได้ที่

http://moodle.stou.ac.th
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การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษามสธ.

(SupportiveEnglishEnrichmentProgram)
การยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชดำาเนนิ

การตามแผนพัฒนาการศกึษาแหง่ชาติโดยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการมนีโยบายยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษ

ในทุกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ

ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีประกาศเรื่อง นโยบายการ

ยกระดับมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอดุมศกึษาลงวันที่12เมษายน2559โดยใหส้ถาบนัอดุมศกึษากำาหนดนโยบาย

การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการวิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ

ที่ใช้งานได้

มห�วิทย�ลัยจึงกำ�หนดแนวท�งในก�รยกระดับม�ตรฐ�นภ�ษ�อังกฤษของนักศึกษ�ดังนี้

1. นักศึกษา มสธ. ที่สมัครเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา2560 จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษา

อังกฤษทุกคนสำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคต้นปีการศึกษา2560นั้นสามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้

ภาษาอังกฤษได้เช่นเดยีวกนัตามความสมัครใจเพือ่ประเมินความรูค้วามสามารถทักษะภาษาองักฤษทั้งนี้กรณนีักศกึษา

ที่สมัครก่อนปีการศึกษา2560(นักศึกษาเก่า)จะขอเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรเป็นปี2560ไม่ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ

2.นกัศกึษาสามารถนำาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศนูย์ทดสอบภาษาที่ไดร้บัมาตรฐานเทยีบเคยีงCommon

EuropeanFrameworkofReferenceforLanguages[CEFR]อาทิSTOU-EPT,TOEFL,IELTS,CU-TEP,TU-GETหรือ

สถาบันการศึกษามายื่นต่อสำานักทะเบียนและวัดผลภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดซึ่งผลการทดสอบฯจะไม่จำากัด

เกณฑม์าตรฐาน/คะแนน/ระดับผลการทดสอบโดยอยู่ในดลุยพินจิของคณะกรรมการหรอืคณะทำางานยกระดบัมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

3.กรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษา

องักฤษSTOU-EPTตามชว่งทีม่หาวทิยาลัยจัดสอบและกรณทีีผ่า่นการทดสอบแล้วใหย่ื้นผลการทดสอบต่อสำานกัทะเบยีน

และวัดผลภายในเวลาที่กำาหนดโดยมหาวิทยาลัยจะเพิ่มข้อความลงในใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ว่านักศึกษา

ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พัฒนาสื่อเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้

ด้วยตนเองและสามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

นักศึกษาสามารถเข้ารับการยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษได้ฟรีที่เว็บไซต์

http://www.stou.ac.th/main/seep.html

และสามารถดูรายละเอียดการเข้ารับการทดสอบภาษาความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่

http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
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การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษามสธ.

(SupportiveEnglishEnrichmentProgram)
การยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชดำาเนนิ

การตามแผนพัฒนาการศกึษาแหง่ชาติโดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการมนีโยบายยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษ

ในทุกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ

ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีประกาศเรื่อง นโยบายการ

ยกระดับมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอดุมศกึษาลงวันที่12เมษายน2559โดยใหส้ถาบนัอดุมศกึษากำาหนดนโยบาย

การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการวิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ

ที่ใช้งานได้

มห�วิทย�ลัยจึงกำ�หนดแนวท�งในก�รยกระดับม�ตรฐ�นภ�ษ�อังกฤษของนักศึกษ�ดังนี้

1. นักศึกษา มสธ. ที่สมัครเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา2560 จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษา

อังกฤษทุกคนสำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคต้นปีการศึกษา2560นั้นสามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้

ภาษาอังกฤษได้เช่นเดยีวกนัตามความสมัครใจเพือ่ประเมินความรูค้วามสามารถทักษะภาษาองักฤษทั้งนี้กรณนีักศกึษา

ที่สมัครก่อนปีการศึกษา2560(นักศึกษาเก่า)จะขอเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรเป็นปี2560ไม่ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ

2.นกัศกึษาสามารถนำาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศนูย์ทดสอบภาษาที่ได้รับมาตรฐานเทยีบเคยีงCommon

EuropeanFrameworkofReferenceforLanguages[CEFR]อาทิSTOU-EPT,TOEFL,IELTS,CU-TEP,TU-GETหรือ

สถาบันการศึกษามายื่นต่อสำานักทะเบียนและวัดผลภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดซึ่งผลการทดสอบฯจะไม่จำากัด

เกณฑ์มาตรฐาน/คะแนน/ระดบัผลการทดสอบโดยอยู่ในดลุยพินจิของคณะกรรมการหรือคณะทำางานยกระดบัมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

3.กรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษา

องักฤษSTOU-EPTตามชว่งทีม่หาวทิยาลยัจดัสอบและกรณทีีผ่า่นการทดสอบแล้วใหย่ื้นผลการทดสอบต่อสำานกัทะเบยีน

และวัดผลภายในเวลาที่กำาหนดโดยมหาวิทยาลัยจะเพิ่มข้อความลงในใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ว่านักศึกษา

ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พัฒนาสื่อเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้

ด้วยตนเองและสามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

นักศึกษาสามารถเข้ารับการยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษได้ฟรีที่เว็บไซต์

http://www.stou.ac.th/main/seep.html

และสามารถดูรายละเอียดการเข้ารับการทดสอบภาษาความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่

http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
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 3.  การบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงาน

ด้านวิชาการมีสำานักต่างๆ9 สำานัก คือ สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักเทคโนโลยีการศึกษา สำานักบริการการศึกษา

สำานักวิชาการสำานักบรรณสารสนเทศสำานักพิมพ์สำานักการศึกษาต่อเนื่องสำานักคอมพิวเตอร์และสำานักบัณฑิตศึกษา

รวมทัง้สถาบนัซึง่มฐีานะเทยีบเทา่สำานกัอกี1สถาบนัคอืสถาบนัวิจยัและพัฒนาโดยมสีำานกังานอธิการบดเีปน็หนว่ยงาน

บริหารส่วนกลางดังแผนภูมิหน้า7

สภามหาวิทยาลัย
มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

 (1)วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ

 การทะนุบำารุงวัฒนธรรมทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

 (2)จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 (3)อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (4)พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสำานักงานอธิการบดี สถาบัน สำานัก และสาขาวิชาแล้วแต่กรณี

 (5)อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

 (6)พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

 (7)อนมุติัการแตง่ตัง้และถอดถอนรองอธิการบดีผูอ้ำานวยการสถาบนัผูอ้ำานวยการสำานกัรองผูอ้ำานวยการสถาบนั

 รองผู้อำานวยการสำานักรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

 (8)จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 (9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(10)หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

สภาวิชาการ
มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดังนี้

 (1)พิจารณากำาหนดหลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา

 (2)เสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (3)เสนอการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสถาบันสำานักและสาขาวิชา

 (4)พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

 (5)เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 (6)พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 (7)จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาการวิจัยและการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น

 (8)พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

 (9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
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แนะนำาหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานสายวิชาการ

1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์รหัส10
 รบัผดิชอบการสอนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปแก่สาขาวิชาต่างๆของมหาวทิยาลยัและเปดิสอนหลกัสตูรวิชาเอก

ในแขนงวิชาต่างๆตลอดจนเปิดสอนชุดวิชาเลือกเพื่อเสริมวิชาเอกแก่สาขาวิชาอื่น

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

และแขนงวิชาไทยคดีศกึษาระดับประกาศนยีบตัรเปดิสอนหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพีหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีน

เพื่อการสื่อสาร

2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์รหัส15
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางด้าน

วารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ภาพยนตร์การโฆษณาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารชุมชนนอกจากนี้

ยังมุ่งส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าตลอดจนเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างยิ่งขึ้น

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

3.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์รหัส20
 รบัผดิชอบหลักสูตรและการสอนในลักษณะการศกึษาให้แก่บคุลากรประจำาการที่ปฏิบติัหนา้ที่ทางการศกึษา

หรอืมีคณุวุฒิทางการศกึษาเพ่ือเพ่ิมพูนวทิยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาชพีรวมทัง้ผลิตบคุลากรให้สอดคล้องกบั

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นและสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

 ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิตวิชาเอกปฐมวัยศกึษาวิชาเอกการวดัและประเมนิผล

การศึกษา วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา วิชาเอกการศึกษานอกระบบ และวิชาเอกเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรเปดิสอนหลักสตูรประกาศนยีบตัรนวัตกรรมการพัฒนาเดก็ปฐมวัยและหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

4.สาขาวิชาวิทยาการจัดการรหัส30
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ

การบัญชี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการและการบริการเผยแพร่ความรู้

ด้านวิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจข้าราชการและผู้บริหารด้านต่างๆ

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตรบริหาร

ธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอนวิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด และวิชาเอก

การจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5.สาขาวิชานิติศาสตร์รหัส40
 รบัผดิชอบหลักสูตรและการสอนวิชากฎหมายในรปูลักษณะต่างๆรวมทัง้การวจิยัและการบรกิารทางวิชาการ

แก่สังคมของสาขาวิชานี้
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 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน เป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชกบักรมท่ีดนิกระทรวงมหาดไทยรบัสมคัรเฉพาะบคุลากรของกรมทีด่นิกระทรวง

มหาดไทยเข้าศึกษาเท่านั้น

6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรหัส50
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขทุกประเภท

ทุกระดับ เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนรวม ส่งเสริมการวิจัย

และการบริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

7.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รหัส51
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ์สามารถใหก้ารดแูลสขุภาพของผู้ใช้บรกิารทัง้บคุคลครอบครวัและชมุชน

แบบองค์รวมในทุกช่วงวัยของชีวิตทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมด้านการพยาบาล สร้างมาตรฐานการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ

และบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่นองค์กรของรัฐและเอกชน

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รหัส60
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และเน้นหนักในด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังให้บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์แก่สาขาวิชา

อื่นๆด้วย

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ

9.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์รหัส70
 รบัผิดชอบหลักสูตรและการสอนทางดา้นวิทยาการอาหารและโภชนาการและพัฒนาการมนษุยแ์ละครอบครวั

รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

10.สาขาวิชารัฐศาสตร์รหัส80
 รบัผดิชอบหลกัสูตรและการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง

ให้แก่ข้าราชการและผู้ทำางานเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ให้มีความรู้พ้ืนฐานอยา่งดีเกีย่วกบัสงัคมการเมอืงไทยและตา่งประเทศและมีความสามารถในการประยุกต์ใชค้วามรู้ในดา้น

ต่างๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับสังคมการเมือง รวมท้ังส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาคและระดับประเทศ

ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง และแขนงวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

11.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์รหัส90
 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้สนใจทางด้านการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ของรฐับาลให้มีความรู้ใหม่ๆ ทางการเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ยังเปน็แหล่งความรู้

ที่จะช่วยพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยให้มีความรัก

ในธรรมชาติและปรารถนาที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้ดีขึ้น

 ระดับปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแขนงวิชา

การจดัการการเกษตรวิชาเอกการจดัการการผลิตพืชวิชาเอกการจดัการการผลิตสตัว์วิชาเอกการจดัการทรพัยากรปา่ไม้

และสิ่งแวดล้อมวิชาเอกธุรกิจการเกษตรและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์

12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัส96
 รบัผดิชอบหลกัสตูรและการสอนเพ่ือมุง่ผลติบณัฑติและพัฒนาบคุลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังมุง่สนบัสนนุการวิจยัคน้คว้าทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์และเทคโนโลยีและการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม

 ระดบัปรญิญาตรเีปดิสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติแขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยี

การผลิตอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ

1.สำานักงานอธิการบดี
 ประกอบด้วยกองกลางกองคลังกองแผนงานกองพัสดุกองการเจ้าหน้าที่

2.สำานักทะเบียนและวัดผล
 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายรับนักศึกษาฝ่ายทะเบียนนักศึกษาฝ่ายวัดผลการศึกษาศูนย์วิจัย

และพัฒนาแบบทดสอบศูนย์วิชาการประเมินผลฝ่ายจัดสอบและศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

 รบัผดิชอบการรบัสมคัรนกัศกึษาและผูเ้รยีนการลงทะเบยีนเรยีนการเพ่ิมชดุวิชาการถอนชดุวิชาการลาพัก

การศึกษาการสอบการวัดผลการศกึษาการแจง้ผลการสอบการสำาเรจ็การศึกษาและการใหบ้รกิารสารสนเทศเกีย่วกบั

กิจกรรมการศึกษา

3.สำานักเทคโนโลยีการศึกษา
 ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการ

การสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

 รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ซีดีเสียงประจำาชุดวิชา วีซีดี

ประจำาชุดวิชาและระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(STOUe-Learning)
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4.สำานักบริการการศึกษา
 ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยแนะแนวการศกึษาศนูย์บรกิารการศึกษาประจำาภูมภิาคศนูย์บรกิาร

นักศึกษาพิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์

 รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการสอน/วัสดุการศึกษา การสอนเสริม/การฝึกปฏิบัติ การแนะแนว

การศกึษาและอาชพีทนุการศกึษาชมรมนักศกึษาการศกึษาวชิาทหารกฬีามหาวทิยาลยัและการบรกิารนักศกึษาพกิาร

5.สำานักวิชาการ
 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายตำาราฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนและ

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสูตร

การแต่งตำารา การพัฒนาคณาจารย์ การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การบริการวิชาการแก่สังคม และงานฝึกซ้อม

และจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

6.สำานักบรรณสารสนเทศ
 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายเทคนิคฝ่ายบริการสนเทศฝ่ายบริการส่ือการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยี

บรรณสารสนเทศ

 รับผิดชอบการจัดบริการห้องสมุดและระบบสารสนเทศในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย

7.สำานักพิมพ์
 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายจัดพิมพ์ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำาหน่ายและฝ่ายวิชาการ

 รับผิดชอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่และจำาหน่ายเอกสารการสอน/วัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัย

8.สำานักการศึกษาต่อเนื่อง
 ประกอบด้วยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยบรกิารเผยแพรท่างไกลฝา่ยบรหิารการฝกึอบรมฝา่ยพัฒนาส่ือและ

เทคโนโลยีการฝึกอบรมฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมและฝ่ายอุทยานการศึกษา

 รบัผดิชอบเกีย่วกบัโครงการสัมฤทธิบตัรโครงการสัมฤทธิบัตรบณัฑิตหลักสูตรการฝกึอบรมและการส่งเสรมิ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา

9.สำานักคอมพิวเตอร์
 ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยบรกิารงานคอมพิวเตอร์ฝา่ยปฏิบตักิารประมวลผลและฝา่ยวิเคราะห์

และพัฒนาระบบ

 10.สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย ศูนย์วิจัย

การศึกษาทางไกลศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษและฝ่ายวิจัยสถาบัน

 11.สำานักบัณฑิตศึกษา
 สำานักบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรหลังปริญญาตรี

ทุกระดับหลักสูตรได้แก่1)ประกาศนียบัตรบัณฑิต2)ปริญญาโท3)ประกาศนียบัตรชั้นสูงและ4)ปริญญาเอก
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 ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาและฝ่ายการศึกษานานาชาติ

 รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และเรื่องอื่นๆ

ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและฝ่ายการศึกษานานาชาติ

 12.ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.
 ศูนย์วิทยพัฒนาทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคกระจายอยู่ตามภาคต่างๆของ

ประเทศปัจจุบันมี10แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆได้แก่ลำาปางสุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์นครนายก

จันทบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลารับผิดชอบงานต่างๆดังนี้

 1.ให้บริการแนะนำาให้คำาปรึกษาด้านการรับสมัครการลงทะเบียนเรียนการเพิ่ม-ถอนชุดวิชาการลาพัก

การศึกษาการย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกและบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกลอื่นๆ

 2.สนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม

 3.เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา

 4.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

 5.สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษาชมรมบัณฑิตสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชและองค์กรอื่น

ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

 6.ดำาเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 ดูรายละเอียดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและe-mailaddressของศูนย์

วิทยพัฒนามสธ.แต่ละแห่งที่หน้า92-94

 13.ศูนย์สารสนเทศ
 ประกอบด้วยงานบริการสารสนเทศงานข้อมูลและพัฒนาระบบและงานธุรการ

 รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ

 14.ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัยที่เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองยังที่ทำาการของมหาวิทยาลัยแบบครบวงจรตั้งอยู่ณอาคารบริการ1ชั้น1

ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา08.30-16.30น.โปรดดูสถานที่ตั้งและช่องทางการติดต่อที่หน้า90





ระบบการศึกษาทางไกล
 1. การศึกษาในระบบการศกึษาทางไกล

 2. วิธีการศึกษาด้วยตนเอง

 3. ระบบการบริการการศึกษา

 4. การวดัและการประเมินผลการศึกษา

 5. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

  ปริญญาตรี 4 ปี



16 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 1.  การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชใช้ระบบการศกึษาที่เอือ้อำานวยให้นกัศกึษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาดว้ยตนเอง

โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติเป็นวิธีการศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่เรียกว่า“ระบบการศึกษาทางไกล”

ระบบการศกึษาทางไกลเปน็ระบบการศึกษาที่เปดิโอกาสให้นกัศกึษาที่อยู่ในทอ้งถิน่ต่างๆสามารถศึกษาหาความรู้

ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปของ

เอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติและสื่อเสริมประจำาชุดวิชาเช่นซีดีเสียงดีวีดีซีดีมัลติมีเดียหนังสืออ่านประกอบต่างๆ

รายการวทิยุกระจายเสยีงรายการวทิยุโทรทศัน์หรอืรายการสอนเสรมิทางไกลการสอนเสรมิตามศูนย์บรกิารการศกึษา

การจดัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัใช้หลกัการบูรณาการเนือ้หาเขา้ด้วยกนัในรูปของชดุการสอนเรียกว่า“ชดุวิชา”

แต่ละชุดวิชาแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น15หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยใช้เวลาศึกษาประมาณ12ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะ

เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า15สัปดาห์

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น

น้อยที่สุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาสาระประสบการณ์รวมทั้งการประเมิน

ผลการศึกษาดังนี้

การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์
ก.เอกส�รก�รสอนประจำ�ชุดวิช�ประกอบดว้ยคำาอธิบายชดุวชิาวตัถุประสงค์ของชดุวิชารายชือ่หนว่ยการสอน

วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการสอนของหน่วยต่างๆ เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนจัดอยู่ในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม

ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารการสอนทุกหน่วยอย่างละเอียดพร้อมทั้งทำากิจกรรมตามที่ได้กำาหนดไว้ในแต่ละหน่วย

ข.แบบฝึกปฏิบัติประจำ�ชุดวิช� ประกอบด้วย คำาชี้แจงในการใช้แบบฝึกปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับ

หน่วยการสอนแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน ที่ว่างสำาหรับบันทึกสาระสำาคัญ ทำากิจกรรมและทำารายงาน

รวมทั้งแบบทดสอบประจำาหน่วย

ค.ซีดีเสียง/MP3 ประจำ�ชุดวิช� มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดีเสียง/MP3 ประจำาชุดวิชาบางชุดวิชาใช้ควบคู่กับ

เอกสารการสอนมลัีกษณะเปน็คำาบรรยายเพ่ือขยายเสรมิหรอืสรปุเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนให้ชดัเจนย่ิงขึน้โดย

จัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน

ง.ดวีดีีประจำ�ชุดวิช�มหาวทิยาลัยได้จดัทำาดวีีดหีรอืส่ือวิดทีศัน์ประจำาชดุวิชาในบางชดุวชิาที่ตอ้งการสรปุสาระ

สำาคญัหรอืขยายเนือ้หาสาระหรอืประสบการณ์หรือเสริมเติมเต็มให้ผู้เรียนเขา้ใจเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้โดยนำาเสนอในรูปแบบ

ของการแสดงกระบวนการ การสาธิต การทดลอง หรือเสนอเรื่องราวต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระชุดวิชาและ

เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

ระบบการศึกษาทางไกล
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จ.ซีดีมัลติมีเดียประจำ�ชุดวิช�มหาวิทยาลัยได้จัดทำาซีดีมัลติมีเดียประจำาชุดวิชาในบางชุดวิชาเพื่อสรุปสาระ

สำาคญัหรอืขยายเนือ้หาสาระหรอืประสบการณ์หรอืเสรมิเตมิเต็มให้ผู้เรยีนเขา้ใจเนือ้หาได้ดียิง่ขึน้โดยจดัส่งให้นกัศกึษา

พร้อมเอกสารการสอน

นอกจากการศกึษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณย์ีแลว้มหาวิทยาลยัยังให้บรกิารสือ่การศกึษาในรปูแบบ

ต่างๆเพื่อเอื้ออำานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย

มากขึ้นได้แก่รายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)และรายการ

ย้อนหลังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาสามารถรับชมรายการทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์http://

media.stou.ac.th

สื่อประสมรูปแบบต่�งๆ

ที่ใช้ในระบบก�รสอนท�งไกลของมห�วิทย�ลัย

การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาเป็นส่ือเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน

หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ15 รายการ ความยาวประมาณรายการละ20 นาที เพ่ือเสริมเนื้อหาเป็น

การขยายโลกทศัน์ให้แก่นกัศึกษาจากข้อมลูและวิทยากรผู้มีประสบการณ์นกัศกึษาสามารถรบัฟังรายการดงักลา่วได้ตาม

ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้แก่นักศึกษาล่วงหน้า โดยส่งไปพร้อมกับ

ข่าวมสธ.หรือรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านดาวเทียมไทยคมระบบC-Band

ช่องFMSukhothaiและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://media.stou.ac.thgFMSukhothai
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การศึกษาจากรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเป็นส่ือเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือ

ชดุวิชาเฉพาะบางชดุวิชาชดุวิชาละ4รายการความยาวประมาณรายการละ25-30นาทีมุง่ขยายเนือ้หาที่เขา้ใจยากดว้ย

การแสดงเสียงและภาพเคล่ือนไหวที่สมจริงในสถานการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรในแง่มุมต่างๆ โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาล่วงหน้าไปพร้อมกับ

ขา่วมสธ.นกัศกึษาสามารถติดตามชมรายการสอนทางวทิยุโทรทศันไ์ด้ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

(STOUChannel) ผ่านดาวเทียมไทยคม ระบบC-Band และระบบKUBand ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่าน

ดาวเทียมวังไกลกังวลDLTVและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://media.stou.ac.thgSTOUChannel

สถานโีทรทศันเ์พ่ือการศกึษากระทรวงศกึษาธิการชอ่งETVและสถานวิีทยุโทรทศันแ์หง่ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การศึกษาจากรายการย้อนหลัง(ONDEMAND)ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนของนักศึกษาให้สามารถรับชมรายการศึกษาย้อนหลังได้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำา

ฐานข้อมูลรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และสื่อเสริมอื่นๆ ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ เป็นรายการ

ย้อนหลงัสำาหรบันกัศกึษาที่ไมส่ะดวกในการเขา้รบัฟังรบัชมรายการในเวลาทีก่ำาหนดโดยสามารถเลอืกรบัฟังรบัชมรายการ

ย้อนหลังได้ที่http://media.stou.ac.thเลือกSTOUChannelเลือกดูย้อนหลัง

การศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)
มหาวิทยาลัยได้ผลิตส่ืออเิล็กทรอนกิส์(e-Learning)เพ่ือเปน็สือ่เสรมิชว่ยในดา้นการเรยีนการสอนให้แก่นกัศกึษา

โดยแบ่งเป็น2รูปแบบคือรูปแบบออนไลน์(Online)และรูปแบบออฟไลน์(Offline)

1.รูปแบบออนไลน์(Online)เปน็การศกึษาผา่นทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนกัศกึษาทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารได้
ตอ้งเปน็นกัศึกษาภาคปกติและ/หรอืผูเ้รยีนโครงการสมัฤทธิบตัรโดยเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องมหาวทิยาลยัhttp://moodle.

stou.ac.thgLogin ชุดวิชาที่ให้บริการ แต่หากไม่มีชุดe-Learningตรงกับที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน แสดงว่า

ในภาคการศึกษานั้นไม่มีการเปิดสอนชุดe-Learningของชุดวิชานั้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในระบบe-Learning สำาหรับบุคคลทั่วไปด้วย

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์http://stouonline.stou.ac.th/eLearningเลือกชุดบทเรียนe-Learningเพื่อบริการสังคม

ชดุวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาองักฤษที่รหสัชดุวิชาขึน้ต้นดว้ยรหสั14XXXเป็นชดุวิช�ที่

มีก�รเรยีนก�รสอนและเกบ็คะแนนออนไลน์ในระบบhttp://d4lp.stou.ac.thนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนจะต้องเขา้ระบบ

และตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/ภายในเวลาที่

กำาหนดหากพ้นกำาหนดแล้วระบบจะปิดรับการส่งงานโดยอัตโนมัติทำาให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงานและไม่มีคะแนนเก็บ

ยกเว้น1)ชุดวิชา11312ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน2)ชุดวิชา14212ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร3)ชุดวิชา14319ทักษะการแปลภาษาอังกฤษและ4)ชุดวิชา14422การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผลมีการเรียนการสอนในระบบMoodle(http://moodle.stou.ac.th)

2. รูปแบบออฟไลน์(Offline) โดยศึกษาจากซีดี/ดีวีดีประจำาชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้บริการโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำานักบรรณสารสนเทศ มสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลำาปาง สุโขทัย

อุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์นครนายกจันทบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลา
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นอกจากนี้ยังได้จดัทำาเพ่ือจำาหนา่ยให้แก่นกัศกึษาสำาหรบันำาไปศกึษาดว้ยตวัเองที่บา้นรายละเอยีดตา่งๆเกีย่วกบั

สื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นOnlineและOfflineมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในข่าวมสธ.และเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย

การบริการด้านการสอนเสริม
การสอนเสริมเป็นบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมีจำานวน

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางย่ิงขึ้น ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างความกระจ่าง

ดว้ยการตอบปญัหาขอ้สงสัยของนกัศกึษาเกีย่วกบัเอกสารการสอนที่ศกึษาการบรกิารสอนเสรมิดงักล่าวนกัศกึษาเขา้รว่ม

กิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ทัง้นี้การจดัสอนเสรมิจะจดัให้มีขึน้ในวันเสาร์และวันอาทติย์ณศนูย์บรกิารการศกึษาบางแหง่ที่มีจำานวนนกัศกึษา

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วัตถุประสงค์ของการสอนเสริมการสอนเสริมมีวัตถุประสงค์สำาคัญ4ประการคือ

1)เพ่ือสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจจากการอ่าน

เอกสารการสอนการทำากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติหรือแผนการศึกษาและคู่มือการศึกษาตลอดจนรายการวิทยุกระจาย

เสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 2)เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดให้มีการสอนเสริมและ

ได้รับฟังคำาตอบคำาเฉลยปัญหาที่นักศึกษาสงสัยข้องใจ

3)เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จำาลอง กลุ่มสัมพันธ์ การวิพากษ์

วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเป็นต้น

 4)เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ผู้สอนเพื่อนนักศึกษาและสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารใน

การเรยีนให้คำาปรกึษาเกีย่วกบัการศกึษาโดยทัว่ไปและให้คำาแนะนำาในการแก้ไขปญัหาส่วนตัวบางประการที่เปน็อปุสรรค

ต่อการศึกษา

2.ตารางสอนเสริม สำาหรับรายชื่อชุดวิชาพร้อมวัน/เวลา และสถานที่ที่จะทำาการสอนเสริม ขอให้นักศึกษา
ตดิตามได้จากตารางสอนเสริมประจำาภาคการศกึษานัน้ๆซึง่จะจดัส่งใหพ้รอ้มกับ“ข่าวมสธ.”ฉบบัประจำาเดอืนกรกฎาคม

(สำาหรับภาคการศึกษาที่ 1) และฉบับประจำาเดือนเมษายน (สำาหรับภาคการศึกษาที่ 2) หรือติดตามได้จาก

http://www.stou.ac.thgหนว่ยงานgสำานกับรกิารการศกึษาgการสอนเสรมิรปูแบบต่างๆgการสอนเสรมิ

3.วิธีการสอนเสริม การสอนเสริมจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็น
ที่ยากซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาจากเอกสารการสอนทำากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติโดยคณาจารย์หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยจะทำาหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริม

4.สถานที่สอนเสริมมหาวิทยาลัยไดม้อบหมายใหศ้นูยบ์รกิารการศกึษาจงัหวัดและศนูยบ์รกิารการศกึษาภาค
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสถานที่สอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษา(โปรดตรวจสอบสถานที่สอนเสริมได้จากตาราง

สอนเสริมที่จัดส่งให้พร้อมข่าวมสธ.หรืออ่านรายละเอียดจากhttp://www.stou.ac.thgสำานักgสำานักบริการ

การศึกษาgการสอนเสริมรูปแบบต่างๆgสถานที่สอนเสริม)

5.เอกสารโสตทศัน์ประกอบการสอนเสรมิเปน็เอกสารสรปุเนือ้หาสาระของแต่ละชดุวิชาและรวบรวมประเดน็
สำาคัญเพ่ือประกอบการสอนเสริม โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารโสตทัศน์ไปพร้อมกับเอกสารการสอน หรือนักศึกษา

สามารถdowloadเอกสารโสตทัศน์ของชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมได้จากhttp://www.stou.ac.thgสำานักg
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สำานักบริการการศึกษาgศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและขอให้นักศึกษานำาเอกสารโสตทัศน์ติดตัวไปพร้อม

กับการเข้ารับสอนเสริมด้วย

6.การสอนเสริมผ่านดาวเทียม ช่องSTOUChannel เป็นบริการการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา
ในบางชุดวิชาโดยการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องรายการSTOUChannel ให้แก่นักศึกษาที่อยู่บ้านพักอาศัย

หรือถ่ายทอดสดไปยังศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาติดตามรับชมการสอนเสริมได้ทุกวันตั้งแต่

เวลา10.00-12.00,14.00-16.00น.และติดตามการออกซำ้าในเวลา04.00-06.00น.และ22.00-24.00น.

7.ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ นักศึกษาจะได้รับความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากอาจารย์

สอนเสริมและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน รวมทั้งยังสามารถสอบถามปัญหาในด้านอื่นๆ

ที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงจากอาจารย์สอนเสริม เช่น ปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การศึกษา

เอกสารการสอนให้ประสบผลสำาเร็จเป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอนเสริมในรูปแบบอื่นๆอีก ได้แก่ การสอนเสริมโดยการนัดหมาย

การสอนเสริมในเรือนจำา/ทัณฑสถาน การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) และการสอนเสริมแบบเข้ม

ซึง่รายละเอยีดเกีย่วกบัวนั/เวลาและชดุวิชาทีจ่ะจดัสอนเสรมิของแตล่ะภาคการศกึษาจะแจง้ใหท้ราบใน“ขา่วมสธ.”หรือ

สื่ออื่นๆตามความเหมาะสม

อนึ่งในกรณีนักศึกษาพลาดการรับฟังการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต(e-Tutorial) ในวันเวลาที่กำาหนด

นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าเว็บไซต์http://media.stou.ac.thge-Tutorials

นอกจากนัน้ยงัสามารถรับฟังการสอนเสริมไดท้ีส่ถานวิีทยุโทรทศันก์ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมDLTV8วันจนัทร-์วนัศกุร์

ช่วงเวลา04.00-06.00 น. และเวลา18.00-24.00 น. และในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลา08.30-24.00 น. โดย

ตารางออกอากาศจะจัดส่งไปพร้อมกับ“ข่าวมสธ.”

นกัศกึษาทีส่นใจDVDสอนเสรมิสามารถส่ังซือ้ไดท้ี่ฝา่ยเผยแพรแ่ละจดัจำาหนา่ยสำานกัพิมพ์มหาวทิยาลยัสุโขทยั

ธรรมาธิราชหรือdownloadได้จากMediaonDemandหรือขอสำาเนาได้ที่สำานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์
ในบางชุดวิชานักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์โดยใช้เวลาศึกษาประมาณสัปดาห์ละ

2ชั่วโมงต่อ1ชุดวิชามหาวิทยาลัยจะจัดแหล่งฝึกงานหรือฝึกภาคปฏิบัติโดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.การปฏิบัติการในห้องทดลองในบางชุดวิชานักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้เข้าห้องปฏิบัติการของสถาบัน
การศกึษาหรอืหนว่ยงานเชน่วิทยาลัยโรงพยาบาลโรงงานเปน็ตน้โดยมหาวิทยาลยัจะแต่งต้ังบคุลากรในหนว่ยงานนัน้เปน็

ผู้นิเทศก์และประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษาตามความเหมาะสม

2.การฝึกงานในบางชดุวิชามีลักษณะเนือ้หาที่นกัศกึษาจะต้องฝกึงานและดูงานในสถาบนัวชิาการและวิชาชพี

ต่างๆโดยนักศึกษาต้องทำารายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลทุกครั้ง

3.การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าประชุมและสัมมนาทางวิชาการตามเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา

4.การเข้าร่วมในสถานการณ์จำาลอง ในบางชุดวิชา ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมในสถานการณ์จำาลองเพื่อฝึกทักษะความชำานาญในการแก้ปัญหาและการดำาเนินงานด้วย



21 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ในบางสาขาวิชาจะจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นๆดังนี้

1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์รหัส15จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต14ชุดวิชาได้แก่
 1.1 ชุดวิชาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 1.7 ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(16452)

  (16440) 1.8ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(16423)

 1.2 ชุดวิชาการผลิตและเผยแพร่ 1.9ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา(16426)

  งานวารสารศาสตร์(16441) 1.10ชดุวชิาการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา(16455)

 1.3 ชุดวิชาการพูดและการแสดงสำาหรับ 1.11ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(16457)

  วิทยุกระจายเสียง(16344) 1.12ชดุวชิาการสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพนัธ์

 1.4 ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  (16458)

  (16446) 1.13ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

 1.5 ชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตรายการ  (16360)

  โทรทัศน์เบื้องต้น(16448) 1.14ชุดวิชาการวางแผนการออกแบบ

1.6 ชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตรายการ  และการผลิตสื่อชุมชน(16463)

  โทรทัศน์ขั้นสูง(16449) 

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอย่�งน้อย 2 ชุดวิช�จากชุดวิชาที่กล่าวข้างต้นและ

ต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ สำาหรับรายละเอียดการจัดฝึกปฏิบัติ

ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

2.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส20 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาเอก

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จำ�นวน 3 ชุดวิช� คือชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา

(27104) ชุดวิชาเทคนิคการเขียนข้อสอบ(24418) และชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและประเมินผล

การศึกษา(24420)โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าวซึ่งสำานักบริการการศึกษา

จะแจ้งกำาหนดวันเวลาและสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป

3.สาขาวชิาวิทยาการจดัการรหัส30จดัใหม้กีารฝกึปฏิบติัเสรมิทกัษะในหลักสูตรระดบัปรญิญาตรีหลกัสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรมจำ�นวน3ชุดวิช�คือชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำาเท่ียว

และมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(32477) ชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและ

เครื่องดื่ม(32480)และชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(32485) โดย

นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกล่าว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านส่ือคอมพิวเตอร์

หรือต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกำาหนดในเงื่อนไขของแต่ละชุดวิชา ซึ่งจะแจ้งกำาหนดวัน เวลา และ

สถานที่ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล

4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรหัส50จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วย

การฝึกด้วยตนเองฝึกตามมอบหมายและฝึกเสริมทักษะดังนี้

4.1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติวิชาเอกสาธารณสุขชมุชนมชีดุวชิาทีต้่องฝกึปฏิบตัิ2ชดุวิชาไดแ้ก่

4.1.1ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(54118)

4.1.2ชุดวิชาการฝึกงานการบำาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน(52405)
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 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติหรือฝึกงาน

3ชุดวิชาคือ

 4.2.1ชุดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย(54132)

 4.2.2ชุดวิชาการตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม(54125)

 4.2.3ชดุวชิาประสบการณวิ์ชาชพีอาชวีอนามยัความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน(54135)

 4.3หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมีชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ11ชุดวิชาได้แก่

4.3.1 ชุดวิชาร่างกายมนุษย์(55322) 4.3.7 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(55330)

4.3.2 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย1(55331) 4.3.8 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย1(55328)

4.3.3 ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย2(55332) 4.3.9 ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย2(55334)

4.3.4 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติ 4.3.10 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

  เวชกรรมแผนไทย(55333)  และเภสัชกรรมแผนไทย(55324)

 4.3.5ชุดวิชานวดแผนไทย1(55325)4.3.11ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย(55327)

 4.3.6ชุดวิชานวดแผนไทย2(55329) 

5.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส70 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์จำ�นวน2ชุดวิช�โดยนักศึกษาที่เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหารจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร(71205)ส่วนนักศึกษาที่เลือก

กลุ่มวิชาโภชนาการ จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาหลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

(71207)ซึ่งจะแจ้งกำาหนดวันเวลาและสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป

6.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส90 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรีแขนงวิชาการจดัการการเกษตรวิชาเอกการจดัการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจดัการการผลิตพืชและวิชาเอกการ

จดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดล้อมจำ�นวน4ชุดวชิ�ไดแ้ก่ชดุวิชาการฝกึปฏิบติัการจดัการการผลิตสตัว์(93460)ชดุวิชา

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(93455) ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(93256) และชุดวิชาการ

จดัการส่ิงแวดล้อมปา่ไม้(91458)โดยนกัศกึษาจะต้องเขา้รบัการฝกึปฏิบติัเสรมิทกัษะในชดุวิชาดงักล่าวซึง่จะแจง้กำาหนด

วันเวลาและสถานที่ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาต่อไปสำาหรับชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(91458)

เปน็ชดุวิชาฝกึปฏิบตัทิีม่กีารจดัส่งกจิกรรมการฝกึปฏิบติัใหน้กัศกึษาฝกึปฏิบติัดว้ยตัวเองแล้วสง่ผลการฝกึปฏิบติักลับมา

ที่มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำาหนด

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัส96จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจำานวน14ชุดวิชาได้แก่
 7.1ชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล(96408) 7.9 ชุดวิชาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 7.2ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ(96413)  (97315)

 7.3ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(96414) 7.10ชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

 7.4ชุดวิชาหลักการและการบริหารเครือข่าย  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(97316)

 (99412) 7.11ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์

 7.5ชุดวิชาการโปรแกรมเว็บ(99420)  และบรรจุภัณฑ์(97318)

 7.6ชุดวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ(99421) 7.12ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์(97403)

 7.7ชุดวิชาการโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 7.13ชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 เคลื่อนที่(99422)  (97431)

 7.8ชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(97216) 7.14ชุดวิชาเทคโนโลยีหลังพิมพ์(97434)

 ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล
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 2.  วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น ระยะเวลา

ที่จะเรียนจนสำาเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วันและเวลาที่ใช้ในการเรียน ระยะเวลาที่ใช้

ในการอ่านแต่ละครั้ง และสถานที่ที่ใช้ในการอ่าน เป็นต้นอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยขอแนะนำาแนวทางการเรียนอย่าง

มีความสุขและประสบความสำาเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนี้

1.มีเป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจนรู้ความต้องการของตนเองว่าเรียนมสธ.เพื่ออะไรหรือเรียนทำาไมหากมี

เป้าหมายในการเรียนชัดเจนจะเป็นแรงจูงใจที่จะดำาเนินการและลงมือกระทำาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

2.มีการวางแผนการเรียน3ระยะได้แก่

 -ระยะสั้นหมายถึงการวางแผนการอ่านในแต่ละวัน/สัปดาห์

 -ระยะกลางหมายถึงการวางแผนการอ่านทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้จบก่อนสอบ

 -ระยะยาวหมายถึงการวางแผนการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร

3.มีการจดัการการเรยีนตามแผนที่วางไว้ในการวางแผนการเรยีนนกัศึกษาจะเปน็ผู้กำาหนดวนัและเวลาในการ

อ่านเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชาอย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยอ่านเอกสารการสอนให้จบ

สามารถตอบวตัถปุระสงคใ์นแตล่ะตอนไดค้รบทัง้15หนว่ยก่อนสอบในขณะเดยีวกันควรศกึษาเพ่ิมเติมจากส่ือเสริมอืน่ๆ

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามความพร้อมและความสะดวกควรมีการทบทวนความรู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

4.มีการติดตามประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอนักศึกษาควรตรวจสอบและประเมินผลการอ่าน

เอกสารการสอนแตล่ะหนว่ย/ตอนว่ามีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาตามวัตถปุระสงค์ในแต่ละหนว่ย/ตอนตามที่กำาหนดหรอืไม่

5.มีการพัฒนาการเรียนอยา่งตอ่เนือ่งหากผลการเรยีนของนกัศกึษายังไม่เปน็ที่พอใจควรปรบัเปล่ียนวิธีการเรยีน

เพื่อให้เหมาะสมและดีที่สุดสำาหรับตนเอง

6.มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำาเป็นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนเช่นทักษะการอ่านเทคนิค

การจดบันทึกการพัฒนาความจำาเทคนิคการตอบข้อสอบปรนัยและอัตนัยเป็นต้น

 3.  ระบบการบริการการศึกษา
ดว้ยนกัศกึษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึง่มีกระจายอยู่ในทกุจงัหวัดทัว่ประเทศมหาวิทยาลยัจงึจำาเปน็

ต้องจัดบริการการศึกษาที่เอื้ออำานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยใช้วิธีการต่างๆที่นักศึกษา

สามารถขอรับบริการได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยการจัดบริการแก่นักศึกษาดังนี้

การบริการด้านวัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษาต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นักศึกษาได้แก่

ก.ชุดการสอนประกอบด้วยเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติอย่างละ2-3เล่มต่อ1ชุดวิชา

ข.เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวมสธ.ซึ่งจะแจ้งข่าวสารที่สำาคัญของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบเช่นตาราง

การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของชุดวิชาต่างๆ กำาหนดการสอนเสริม กำาหนดการสอบ

ระเบียบและประกาศต่างๆเป็นต้น
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เอกส�รประช�สัมพันธ์ของมห�วิทย�ลัย

การบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป
ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาชุดวิชาละ15 รายการ ความยาว

รายการละประมาณ20 นาที เนื้อหาสาระของรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นการเสริมความรู้ในเอกสารการสอน

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการผลิตรายการมีหลายรูปแบบอาทิการสัมภาษณ์ละครการอภิปราย

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากรายการวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด นักศึกษาจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้า

โดยศึกษาจากเอกสารการสอนและทำาแบบฝกึปฏิบตัิในชดุวิชานัน้ๆเสียกอ่นและเมือ่รบัฟังรายการวิทยุแตล่ะรายการแล้ว

ควรบันทึกสาระสำาคัญลงในแบบฝึกปฏิบัติหรือสมุดบันทึกของตนเองเพื่อช่วยการเรียนการสอนของนักศึกษา

ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่เปดิสอนในแตล่ะภาคการศกึษาจะจดัพิมพ์เปน็แผน่พับและจดัส่งให้

นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือนักศึกษาสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตที่http://www.stou.ac.th

gตารางออกอากาศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาดังนี้

 1.สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านดาวเทียมไทยคม5ระบบC-Bandช่องFMSukhothai

และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://media.stou.ac.thgFMSukhothai

 ออกอ�ก�ศทุกวันตลอด24ชั่วโมง

 2.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรมประชาสัมพันธ์

คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยระบบA.M.ความถี่1,467KHz

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.00-09.00น.,15.00-17.00น.,21.30-23.00น.

วันเสาร์ เวลา14.00-17.00น.,21.30-23.00น.

 วันอาทิตย์ เวลา09.00-10.00น.,14.00-17.00น.,21.30-23.00น.
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ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯไปยังสถานีย่อย11สถานีดังนี้

ลำ�ดับที่ สถ�นี/จังหวัด กำ�ลังส่ง/KW ระบบ คว�มถี่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กรุงเทพมหานคร

ลำาปาง

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

นครสวรรค์

กระบี่

จันทบุรี

ระนอง

แม่ฮ่องสอน

100

100

100

20

50

50

50

50

20

2.5

2.5

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

A.M.

F.M.

F.M.

1,467KHz

549KHz

621KHz

711KHz

1,242KHz

558KHz

936KHz

963KHz

927KHz

105.75MHz

102MHz

ข.วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยผลิตรายการการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป
ชดุวชิาแกนหรอืชดุวิชาเฉพาะบางชดุวชิาแพร่ภาพออกอากาศชดุวชิาละ4รายการความยาวประมาณรายการละ25-30นาที

โดยอาจเสนอเป็นชุดรายการด้วยการรวมกลุ่มชุดวิชา หรือเสนอเป็นรายชุดวิชาด้วยการนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ

ที่นา่สนใจอาทิสถานการณ์จำาลองละครการอภิปรายการสัมภาษณ์สนทนานกัศกึษาควรเตรียมตัวล่วงหนา้เชน่เดียวกบั

การฟังรายการวิทยุกระจายเสียง

ตารางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น จะจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับส่งไป

พร้อมกับ “ข่าวมสธ.” ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือ นักศึกษาสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ต

ที่http://www.stou.ac.thgตารางออกอากาศปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพร่ภาพออกอากาศร�ยก�รวิทยุโทรทัศน์เพื่อ

ก�รศึกษ�ดังนี้

ออกอ�ก�ศท�ง

1.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์(NBT)

วันอังคารวันพุธ เวลา05.30-05.55น.,16.30-16.55น.

 วันเสาร์  เวลา05.30-05.55น.

 วันอาทิตย์ เวลา09.55-09.58น.

2.สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ETV)และtruevisionsช่อง180

 วันจันทร์  เวลา06.30-07.00น.,16.00-16.30น.,18.30-19.00น.,21.30-22.00น.

 วันอังคาร เวลา16.00-16.30น.,18.30-19.00น.,21.30-22.00น.

 วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา18.30-19.00น.,21.30-22.00น.

3.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV8)และtruevisionsช่อง193

 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา04.00-06.00น.,18.00-24.00น.

 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา08.30-12.00น.,13.00-24.00น.
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4.สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(STOUChannel)

 ผ่านดาวเทียมไทยคมระบบC-Bandช่องSTOUChannel

และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่http://media.stou.ac.thgSTOUChannel

ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างน้อย6ประเภทดังนี้

1.ศูนย์บริการการศึกษาภาค เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่จัดตั้งข้ึนโดยได้รับความร่วมมือ
จากสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง

ศูนย์บริการการศึกษาข้ึน ณ สถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการจัดบริการการสอนเสริมสรรหาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อทำาหน้าที่สอนเสริมเฉพาะในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

จัดสนามสอบ ให้คำาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้บริการข่าวสารต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย

2.ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ
จากสถานศึกษาระดับมธัยมศกึษาสังกดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศกึษาธิการ(ตามนโยบาย

ความร่วมมือเมื่อปี พ.ศ.2521) ในการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษา

จังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจำาจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบในการจัดสถานที่ที่ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้แก่การปฐมนิเทศนักศึกษา

การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและหน่วยประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับ

มหาวิทยาลัยได้โดยตรงอีกด้วย

3.ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เป็นศูนย์บริการการศึกษาที่จัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสาขาวิชาเป็นครั้งคราวตามความจำาเป็นที่ต้องมีการศึกษาเฉพาะทาง เช่น สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์จัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สำานักงานเกษตรประจำาภาค และสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์จัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ที่กระจาย

อยู่ทัว่ประเทศทัง้นี้ศนูย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกจิมีบทบาทและหนา้ที่ความรบัผดิชอบในการใหก้ารศกึษาให้คำาปรกึษา

แนะนำาทางวิชาการ เสริมความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ฝึกงานฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

เฉพาะวิชาทั้งยังเป็นแหล่งกลางในการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา

แต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนเสริม

4.ศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจในเรือนจำาเปน็ศนูยบ์รกิารทีจ่ดัต้ังข้ึนโดยความรว่มมอืระหว่างมหาวิทยาลัย
สุโขทยัธรรมาธิราชกบักรมราชทณัฑ์ใหม้กีารจดัต้ังศนูย์บรกิารการศึกษาเฉพาะกจิในเรอืนจำาข้ึนในแต่ละภูมภิาคเพ่ือเปน็

สถานทีจ่ดักจิกรรมฝกึปฏิบติัเสรมิทกัษะนกัศกึษาและกิจกรรมบรกิารการศกึษาอืน่ๆแกน่กัศกึษาทีเ่ปน็ผูต้้องขังในเรอืนจำา/

ทัณฑสถานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนกลาง

5.ศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกจิมมุมสธ.เปน็ศนูย์บริการหอ้งสมดุและส่ือการศกึษาที่ได้รับความร่วมมอื
จากหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ได้แก่ สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)

กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง มุม มสธ. ขึ้นในห้องสมุดประชาชนอำาเภอเมือง
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ทุกจังหวัด และสำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครให้จัดตั้ง มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชน

ของกรุงเทพมหานครบางแห่ง รวมทั้งร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์จัดต้ัง มุม มสธ. ในห้องสมุดเรือนจำา/ทัณฑสถาน

บางแห่งโดยศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการสื่อการศึกษาต่างๆได้แก่เอกสาร

การสอนพร้อมแบบฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยผลิตหนังสืออ่านประกอบชุดวิชาหนังสืออ้างอิงหนังสือสารคดีและความรู้

ต่างๆและสื่อซีดีเสียงชุดวิชา

6.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดต้ังอยู่ในส่วน
ภูมภิาครวม10แหง่ทัว่ประเทศเพ่ือให้บรกิารส่ือการศกึษาและบรกิารขา่วสารข้อมลูต่างๆของมหาวิทยาลยัแก่นกัศกึษา

นักเรียน และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไป ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย ศูนย์วิทย-

พัฒนามสธ.อุดรธานีศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานีศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครสวรรค์ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.

นครนายกศูนย์วิทยพัฒนามสธ.จันทบุรีศูนย์วิทยพัฒนามสธ.เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนามสธ.นครศรีธรรมราชและ

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ยะลา

การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชได้จดับรกิารแนะแนวการศกึษาและอาชพีให้แก่นกัศึกษาต้ังแต่สมคัรเข้าศกึษา

จนสำาเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ

ศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาวิธีการศึกษาให้เหมาะสมกับตนเอง จนสำาเร็จการศึกษา ผ่าน

กระบวนการให้คำาปรึกษาและแนะแนวเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

กระดานสนทนา"คุยกับนักแนะแนว"และให้คำาปรึกษาโดยตรงแก่นักศึกษาที่มาพบด้วยตนเองณที่ทำาการมหาวิทยาลัย

และศูนย์วิทยพัฒนามสธ.โดยมีการให้บริการดังนี้

1.การแนะแนวการศึกษาก่อนศึกษา โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจศึกษาต่อใน มสธ.แนวทาง
การเลือกสาขาวิชาเรียน และแนวทางประกอบอาชีพหลังสำาเร็จการศึกษาด้วย ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ ส่ือบุคคล

และบริการแนะแนวการศึกษาต่อในมสธ.แก่นักเรียนนักศึกษาระดับม.6ปวช.ระดับปวส.ณโรงเรียนและวิทยาลัย

ต่างๆจัดบริการแนะแนวและนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยโรงเรียนสถาบันการศึกษาบริษัท

และสถานประกอบการต่างๆที่ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัย

2.การแนะแนวการศึกษาระหว่างศึกษา โดยการให้ความรู้และการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล
เทคนิคในการเรียนด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะการเรียนที่จำาเป็นต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลโดย

จัดบริการแนะแนวการศึกษาดังนี้

 (1)ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่จำาเป็นเกี่ยวกับการศึกษา

ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล เช่น การวางแผนการศึกษา วิธีการศึกษาด้วยตนเอง การวัดและประเมินผล

การศึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลและแนวทางการเรียนให้ประสบความสำาเร็จจาก

บัณฑิตรุ่นพี่เป็นต้น

 (2)ก�รพัฒน�ก�รเรียนด้วยบริการแนะแนวและให้คำาปรึกษาผ่านสื่อและกิจกรรมโครงการแนะแนวที่จัด

วิทยากรไปให้บริการให้คำาแนะนำาและฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาดังนั้นหากนักศึกษาประสบปัญหาทางการเรียนนักศึกษา

สามารถขอคำาปรกึษาทางการเรยีนไดจ้ากนกัแนะแนวการศกึษาและอาชพีจากฝา่ยแนะแนวการศกึษาโทร025047631-7

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์e-mailaddress:co.csoffice@stou.ac.thและศูนย์วิทยพัฒนา10แห่ง

 (3)ก�รพฒัน�บัณฑตินกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศึกษาเปน็บณัฑติยงัคงไดร้บัการพัฒนาใหม้อีงคค์วามรูท้ีส่ามารถ

นำาไปพัฒนาการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางานโดยวิธีการอบรมให้ความรู้
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 (4)ทนุก�รศกึษ�ไดแ้ก่ทนุกู้ยมืเพ่ือการศกึษา(ทนุกยศ.)ทนุมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช(ทนุมสธ.)

และทุนของหน่วยงานอื่นๆ(ดูรายละเอียดที่หน้า36)

 (5)ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รแนะแนวต่�งๆ โดยให้บริการสารสนเทศในด้านการเรียนด้านอาชีพ ด้าน

ส่วนตัวและสังคมผ่านสื่อ ทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการทางWebcasting รายการวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆและhttp://www.stou.ac.th

3.การแนะแนวอาชีพ โดยการให้คำาปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพโดยเข้าไปที่http://www.stou.ac.thg บริการนักศึกษา

gนักศึกษาปริญญาตรีgแนะแนวอาชีพ 
4.การแนะแนวการศึกษาผ่านสื่อโดยการให้คำาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาผ่านสื่อต่างๆได้แก่
 1)ร�ยก�รวิทยุกระจ�ยเสยีงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยเครอืข่ายเพ่ือการศกึษา

คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มทุกวัยในวันจันทร์ที่2ของเดือนเวลา15.20-16.00น.

 2)ร�ยก�รวิทยุโทรทศัน์เพือ่แนะแนวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

(STOUChannel)ในวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนเวลา06.00น.และ12.00น.

 3)ข่�วมสธ.คอลัมน์“แนะแนว”

 4)สิ่งพิมพ์ต่�งๆได้แก่เอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่องเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

 5)สื่อดีวีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชา

 6)สือ่คอมพวิเตอร์เครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็http://www.stou.ac.thg “บริการการศึกษา-แนะแนวการศกึษา”
กระดานสนทนา“คุยกับนักแนะแนว”

การบริการห้องสมุด
สำานกับรรณสารสนเทศเปน็หอ้งสมดุของมหาวิทยาลัยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัหาสือ่การศกึษาทกุประเภท

และจัดบริการห้องสมุดเพื่อรองรับภารกิจการเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการนำาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำาเนินภารกิจของห้องสมุด รวมทั้งร่วมมือกับห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกอื่น

จัดบริการห้องสมุดร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำาคัญให้นักศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่

นักศึกษาสามารถรู้จักและเข้าถึงสื่อการศึกษารวมทั้งบริการห้องสมุดได้ที่http://library.stou.ac.thและติดตามข่าว

กิจกรรมห้องสมุดและสาระความรู้เพิ่มเติมที่FacebookเพจSTOUe-Library

ระบบบริการห้องสมุด
สำานักบรรณสารสนเทศจัดบริการห้องสมุดออกเป็น2ส่วนประกอบด้วย

1.ก�รบริก�รในส่วนกล�งจัดให้บริการณอาคารบรรณสารสนเทศซึ่งตั้งอยู่ณที่ทำาการของมหาวิทยาลัย

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีhttp://library.stou.ac.th

2.ก�รบริก�รในส่วนภูมิภ�คประกอบด้วย

 2.1ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดในระดับภาค กระจายอยู่ตามภูมิภาค

รวม10จังหวัดได้แก่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ลำาปางสุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์นครนายกจันทบุรี

เพชรบรุีนครศรธีรรมราชและยะลาศนูยวิ์ทยพัฒนาแตล่ะแหง่ครอบคลุมพ้ืนที่ใหบ้รกิาร5-10จงัหวัดนกัศกึษาสามารถ

ใช้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้ ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลาราชการ และวันอาทิตย์ที่มีการจัดกิจกรรมการสัมมนา

บัณฑิตศึกษาณศูนย์นั้นๆดูรายละเอียดเขตพื้นที่ที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.แต่ละแห่งรับผิดชอบและที่ตั้งได้ที่หน้า92-94
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 2.2ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดในระดับจังหวัด เพ่ือ

บริการให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนจำานวน81แห่ง(ดูรายละเอียดที่หน้า192-195)

 2.3ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา2แห่งได้แก่หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลและหอสมุดติณสูลานนท์

ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

การให้บริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับศูนย์บริการนักศึกษาพิการจึงเป็นโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนเพ่ือช่วยให้นักศึกษาพิการที่มีความต้องการจำาเป็นทางการศึกษา สามารถเข้าถึง

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยพยายามขจัดอุปสรรคซึ่งจำากัดโอกาส

ของนกัศกึษาพิการและจดัหาบรกิารการศกึษาสนบัสนนุเพ่ือชว่ยให้นกัศกึษาพิการสามารถบรรลุเปา้หมายทางการศกึษาได้

โดยจัดบริการตามความต้องการจำาเป็นของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการดังนี้

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย

2.เพ่ือเปน็ศนูยก์ลางในการให้บรกิารชว่ยเหลอืนกัศกึษาพิการตามความต้องการจำาเปน็ของแต่ละบุคคลให้ศกึษา

ในระบบการศึกษาทางไกลได้ประสบผลสำาเร็จ

3.เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในด้านข้อมูล

และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับนักศึกษาพิการ

4.เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำางานด้านผู้พิการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.เพื่อส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ผู้พิการ

บริการที่จัดให้แก่นักศึกษาพิการ
บรกิารตา่งๆที่ศนูย์บรกิารนกัศกึษาพิการจะสามารถจดัให้ได้นัน้ขึน้อยู่กบันโยบายของมหาวทิยาลัยการบรหิาร

จดัการงบประมาณความพรอ้มของหนว่ยงานโดยศนูย์บรกิารนกัศกึษาพิการจะมหีนา้ที่หลักในการเปน็ผู้เชือ่มประสานงาน

เครอืข่ายหรอืแสวงหาความชว่ยเหลือตามความตอ้งการจำาเปน็ของนกัศกึษาเพ่ือสนบัสนนุการเรยีนรู้ของนกัศกึษาพิการ

และสามารถจัดบริการเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้ได้ในปัจจุบันประกอบด้วย

1.การบริการให้คำาปรึกษาทางการเรียน

2.การจัดนิเทศนักศึกษาพิการผู้ปกครองผู้ช่วยเหลือและการจัดกลุ่มการช่วยเหลือตามความต้องการจำาเป็น

เช่นการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาออทิสติกการปรับตัวทางการเรียนสำาหรับนักศึกษาพิการเป็นต้น

3.การบริการให้ยืมเอกสารเสียงเดซีสำาหรับผู้พิการทางการมองเห็น

4.การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ

5.การบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับคนตาบอดสายตาเลือนราง

6.การบริการข้อสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครในพื้นที่ภูมิลำาเนาของนักศึกษาพิการ

7.การบริการข้อสนเทศเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ภูมิลำาเนาของนักศึกษาพิการ

8.เงนิอดุหนนุการศกึษาสำาหรบันกัศกึษาพิการ(ตามโครงการเงินอดุหนนุการศกึษาสำาหรบันสิิตนกัศกึษาในระดบั

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)

9.การบรกิารเกีย่วกบัการจดัสอบไดแ้ก่การขยายขอ้สอบขอ้สอบเสียงการจดัหอ้งสอบเฉพาะกลุม่การจดัหอ้งสอบ

ในอาคารชั้นล่างเป็นต้น
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เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวงศกึษาธิการได้จดัทำาโครงการเงนิอดุหนนุทางการศกึษาสำาหรบั

นิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ให้ผู้พิการที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการสนับสนุน

ทางการเงนิโดยจดัสรรเปน็เงนิอดุหนนุคา่ใช้จา่ยทางการศึกษาไดแ้ก่คา่เลา่เรยีนคา่บำารงุการศกึษาและคา่ธรรมเนยีมตาม

รายการที่ปรากฏในระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืประกาศของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิอตัราและรายการที่คณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการกำาหนดไว้

นกัศกึษาพิการที่มีคณุสมบติัตามที่สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากำาหนดและมีบตัรประจำาตัวคนพิการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศกึษาดงักลา่วสามารถตดิตอ่ขอรบัแบบแสดงคว�มจำ�นงขอรบัเงินอุดหนนุท�งก�รศกึษ�สำ�หรบันสิตินกัศกึษ�

พิก�รในระดับอนุปริญญ�และระดับปริญญ�ตรี ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำานักบริการการศึกษา โทรศัพท์

025047821-3โทรสาร025033963e-mailaddress:ds.esoffice@stou.ac.thหรือทางจดหมายที่ศูนย์บริการ

นักศึกษาพิการสำานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

11120หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.stou.ac.thgบริการการศึกษาgนักศึกษาปริญญาตรีg

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
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 4.  การวัดและการประเมินผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยแบง่ลักษณะเนือ้หาชดุวชิาออกเปน็ชดุวิชาเชงิทฤษฎีและชดุวิชาเชงิปฏิบติัโดยให้มีการประเมนิผล

การศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการประเมินผลการศึกษาดังนี้

1.การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ

2.การสอบประจำาภาคการศึกษา

3.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา สาขาวิชาจะเป็นผู้กำาหนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี

หรือเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา

ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชานั้นรับผิดชอบโดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีการวัดและประเมินผลความรู้ของนักศึกษาในปลายภาคการศึกษา โดยมีระบบ

การจัดสอบการจัดสถานที่สอบวันและเวลาสอบและการแจ้งผลสอบดังนี้    

 ก.ระบบการจัดสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค คือ ภาคต้นและภาคปลายในแต่ละ
ภาคการศึกษามีการจดัสอบ2ครัง้คอืสอบไล่และสอบซอ่มซึง่จดัให้สำาหรบันกัศกึษาที่สอบไล่ไม่ผา่นในภาคการศกึษานัน้

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดภาคการศึกษาพิเศษให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนอีกจำานวน1 ชุดวิชา โดยจะจัดสอบ

ภาคการศึกษาพิเศษให้พร้อมกับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศกึษาพิเศษจะไมม่ีก�รสอบซอ่มทัง้นี้สำานกัทะเบยีนและวัดผลจะจดัสง่รายละเอยีดวิธีปฏิบติัตนในการเขา้สอบ

และกำาหนดการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นรายบุคคลก่อนวันสอบประม�ณ 10-20 วัน หรือตรวจสอบทาง

อินเทอรเ์นต็ที่http://www.stou.ac.thหรอืทางโทรศพัท์(อตัโนมตั)ิที่โทร.025047799หรอืตดิตอ่ทีศ่นูย์ขอ้มลูทะเบยีน

และบริการนักศึกษาโทร.025047231หรือศูนย์สารสนเทศโทร.025047788

 ข.สนามสอบ เพ่ือเป็นการประหยัดและอำานวยความสะดวกแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปิดสนามสอบ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งสนามสอบเป็นอย่างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำาจังหวัดที่เป็นศูนย์บริการ

การศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดใดก็จะเข้าสอบตามสนามสอบในจังหวัด

ของตนหรือสนามสอบระดับอำาเภอในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าการเดินทางไปสอบในจังหวัดไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันมี

24อำาเภอคือสัตหีบบัวใหญ่สีคิ้วนางรองกันทรลักษณ์เดชอุดมเมืองพลชุมแพกุมภวาปีสุวรรณภูมิสว่างแดนดิน

เชียงดาวปัวแม่สะเรียงแม่สอดอุ้มผางบึงสามพันหัวหินทุ่งสงเกาะสมุยหาดใหญ่นาทวีเบตงและสุไหงโก-ลก

กรณีที่นักศึกษ�ต้องเดินท�งไปต่�งจังหวัดหรือย้�ยที่อยู่ชั่วคร�วไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ให้ยื่นคำาร้องขอย้ายสนามสอบ(มสธ.27) โดยแจ้งให้มห�วิทย�ลัยทร�บจังหวัดที่ประสงค์

จะเข้�สอบล่วงหน้�ก่อนสอบ45วันมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้ย้�ยสน�มสอบนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังมหาวิทยาลัย

จะจัดให้สอบภายในเรือนจำานั้นๆ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยงัมีบรกิ�รจัดสอบในต�่งประเทศสำ�หรบันกัศกึษ�ที่ไม่สะดวกจะเข�้สอบในสน�มสอบ

ประเทศไทย โดยนักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�นั้นๆ ม�แล้ว และจ่�ยค่�ธรรมเนียมในก�รสอบ

6,500บ�ทตอ่ครัง้ของก�รสอบโดยมห�วิทย�ลยัจะจัดสอบให้ณสถ�นเอกอัครร�ชทตู/สถ�นกงสลุใหญ่ประจำ�ประเทศ

นั้นๆที่พร้อมจะดำ�เนินก�รจัดสอบให้ส่วนนักศึกษ�ที่พำ�นักอยู่ในประเทศม�เลเซียเมืองฮ่องกงเมืองไต้หวันสิงคโปร์

บรไูนด�รสุซ�ล�มสหรฐัอ�หรบัเอมิเรตส์และซ�อุดอี�ระเบียซ่ึงมห�วิทย�ลยัจัดตัง้ศนูย์บรกิ�รที่จะดำ�เนนิก�รจัดสอบให้

กับนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยไว้แล้ว
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 ค.วันและเวลาสอบ เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่นักศึกษาให้สามารถเข้าสอบได้โดยไม่กระทบต่องานประจำา
ที่ปฏิบัติอยู่ มหาวิทยาลัยจึงดำาเนินการจัดสอบในแต่ละภาคการศึกษาเฉพ�ะในวันเส�ร์และวันอ�ทิตย์ให้เสร็จส้ิน

ภายใน2 วัน โดยจัดสอบวันละ2 คาบ ยกเว้นการสอบภาคการศึกษาพิเศษและการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2

จะจัดสอบวันละ3คาบซึ่งจะแจ้งกำาหนดการสอบให้นักศึกษาทุกคนทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์

 ง.ก�รย้�ยสน�มสอบมหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบณสนามสอบที่นักศึกษาระบุความจำานงไว้ใน

ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นหลักเช่น

 1)ระบุให้มหาวิทยาลัยจัดสนามสอบให้ตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย กรณีนี้หาก

นกัศกึษาขอเปล่ียนทีอ่ยู่มายังมหาวิทยาลัยในภายหลงัจะไดร้บัการจดัสนามสอบใหต้ามรหสัไปรษณย์ีทีอ่ยู่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ

หรือจัดสอบให้ณสนามสอบที่นักศึกษาระบุความประสงค์หรือ

 2)ระบุสนามสอบอ่ืนที่ต้องการเข้าสอบไว้ ที่ไม่ใช่การจัดสนามสอบตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ กรณีนี้

มหาวิทยาลัยจะจดัใหน้กัศกึษาเข้าสอบณสนามสอบทีร่ะบไุว้นัน้เปน็การถาวรและจะไมเ่ปล่ียนแปลงไปตามการขอเปล่ียน

ที่อยู่ของนักศึกษา หากไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบถาวรท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ได้ ต้องย่ืนคำาร้องขอย้ายสนามสอบ

(มสธ.27)ก่อนการสอบ45วัน

 ทัง้นี้ให้นกัศกึษากรอกแบบฟอรม์ดว้ยตัวบรรจงให้ชดัเจนและครบถว้นพรอ้มหมายเลขโทรศพัท์ที่ตดิตอ่

ได้สะดวกส่งมาที่ฝ่ายจัดสอบสำานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือโทรสารหมายเลข025032742

ตัวอย่างการกรอกใบคำาร้องขอย้ายสนามสอบ
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จ.การแจ้งผลการสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำาเนินการประมวลผลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งผลการสอบให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคลโดยกำาหนดวันประกาศผลการสอบดังนี้

วันประก�ศผลก�รสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย

ภาคต้น สอบไล่  6มี.ค.2562 13มี.ค.2562

 สอบซ่อม 12มิ.ย.2562 19มิ.ย.2562

ภาคปลาย สอบไล่  4ก.ย.2562 11ก.ย.2562

 สอบซ่อม 11ธ.ค.2562 18ธ.ค.2562

นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำาหนดวันประกาศผลสอบในแต่ละปีการศึกษาได้จากคู่มือลงทะเบียนเรียนที่จัดส่ง

ให้ทางไปรษณีย์หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่http://www.stou.ac.th

การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยให้ลำาดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชาดังนี้

ลำ�ดับขั้น คว�มหม�ย

H (ได้คะแนนร้อยละ76ขึ้นไป)

S (ได้คะแนนร้อยละ60-75)

U (ได้คะแนนตำ่ากว่าร้อยละ60)

I

เกียรตินิยม(HONOUR)

ผ่าน(SATISFACTORY)

ไม่ผ่าน(UNSATISFACTORY)

ไม่สมบูรณ์(INCOMPLETE)

 สัญลักษณ์Iในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำาหนดให้ในกรณีต่อไปนี้

 (1)นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำาดับขั้น I (ยกเว้นภ�คก�รศึกษ�พิเศษจะไม่มี

 ลำ�ดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำาดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย*(ลำาดับขั้นที่มี

 เครื่องหมาย* กำากับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อมI จะเปลี่ยน

 เป็นUโดยอัตโนมัติหรือ

 (2)การดำาเนินกิจกรรมที่กำาหนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

 จากกรณีท้ัง2 ข้างต้น เมื่อผู้ท่ีได้คะแนนเกียรตินิยมH หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยม

เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์

 สัญลักษณ์ NA ในระบบก�รประเมินผลก�รศึกษ�จะกำ�หนดให้ในกรณีที่นักศึกษ�ลงทะเบียนสอบซ่อม

ภ�คปฏบัิติชุดวิช�ก�รผลติฯหรอืชดุวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพฯของส�ข�วิช�ต�่งๆและตอ้งรอเข�้ฝึกปฏบัิตเิสริมทักษะ

หรือรอเข้�อบรมภ�คปฏิบัติในภ�คก�รศึกษ�ถัดไป

 การนบัชดุวิชาสะสมเพ่ือให้ครบหลักสูตรมหาวิทยาลัยจะนบัเฉพาะชดุวิชาที่นกัศกึษาสอบได้ลำาดบัขัน้HและS

เท่านั้นโดยแต่ละลำาดับขั้นจะมีค่าดังนี้

 Hของแต่ละชุดวิชามีค่า4.00

 Sของแต่ละชุดวิชามีค่า2.30
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 5.  ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี4ปี

จำ�นวนชุดวิช�
ที่ศึกษ�

ร�ยละเอียดระยะเวล�ก�รศึกษ�ของหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี4ปี(ปี)

(1)
ระยะเวล�
ก�รศึกษ�

(2)
ระยะเวล�
ก�รได้รับ
เกียรตินิยม

(ปี)

(3)
ระยะเวล�

ก�รศึกษ�3เท่�
ของหลักสูตร

(ปี)

(4)
ระยะเวล�

ต่ออ�ยุสถ�นภ�พ
ก�รศึกษ�

(ปี)

(5)
รวมระยะเวล�
ก�รศึกษ�ที่อยู่

ในระบบ
(ปี)

5-6 1 - 3 1 4

12 2 2 6 1 7

13-15 2.5 2.5 7.5 1 8.5

16-18 3 3 9 1 10

19-21 3.5 3.5 10.5 1 11.5

22-26 4 4 12 1 13



ทุนการศึกษา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคำานึงถึงโอกาสในการศึกษาของผู้ใฝ่รู้ ใส่ใจในการศึกษา ซึ่งมีข้อจำากัดทาง

ทุนทรัพย์อันอาจทำาให้เสียโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางการศึกษาเป็น

การเพ่ิมคุณค่าทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติได้ในทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยกำาหนดทุนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถ

ขอรับทุนการศึกษาได้ดังนี้

(1)	ทุน	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องกำาลังศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรีมีสัญชาติไทยและสอบไล่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย2ชุดวิชาก่อนภาคการศึกษา

ที่ขอรับทุน โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการขอรับทุนจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง

คุณสมบัติเงื่อนไขและวิธีการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2557หน้า185-186

(2)	กองทุน	กู้	ยืม	เพื่อ	การ	ศึกษา	ของ	รัฐบาล
 เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) ทั้งนี้หากนักศึกษามีความ

สนใจและต้องการขอใช้สิทธิกู้ยืมจากกองทุนดังกล่าวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://www.stou.ac.thหรือที่

http://www.studentloan.or.thเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025047631,025047637หรือที่

http://www.stou.ac.thgบริการการศึกษาgนักศึกษาปริญญาตรีg“ทุนการศึกษา”โดยนักศึกษาสามารถ

สำาเนาใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้จากภาคผนวกหน้า219-223



 มหาวิทยาลัยเปดิรบัแบบคำาขอทนุการศึกษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตัง้แต่วนัที่15กมุภาพันธ์
ถงึวันที่30มถินุายนของทกุปีโดยจดัส่งไปท่ีฝา่ยแนะแนวการศึกษาสำานกับรกิารการศกึษามหาวิทยาลัยสุโขทยั-
ธรรมาธิราชตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกรด็จงัหวัดนนทบรุี11120หากเกนิระยะเวลาดงักล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถ

ดำาเนินการใดๆ ได้ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาส่งแบบคำาขอทุนการศึกษา ภายในเวลาที่กำาหนด หากมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่งหรือที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำานักบริการการศึกษา

โทร.025047631,020547637

ทุนการศึกษา



รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/
วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจำาปีการศึกษา2561
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รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจำาปีการศึกษา2561

ในการศกึษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชนัน้นกัศกึษาต้องระบรุหสัสาขาวิชา/แขนงวิชา/

วิชาเอกทีศึ่กษาในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆกบัมหาวทิยาลัยอาทิการลงทะเบยีนเรยีนการสอบการตดิตอ่และการดำาเนนิ

กจิกรรมอืน่กบัมหาวิทยาลัยดังนัน้นกัศึกษาจงึต้องพึงทราบและจดจำารหสัสาขาวิขา/แขนงวิชา/วิชาเอกทีศ่กึษาใหถ้กูต้อง

แม่นยำาเพื่อประโยชน์การปฏิบัติกิจกรรมทางการศึกษาดังนี้

ส�ข�วิช�(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิช�/วิช�เอก(รหัส) ชื่อปริญญ�/ประก�ศนียบัตร

1.ศิลปศ�สตร์(10) หลักสูตรปริญญ�ตรี
1.1แขนงวิช�ส�รสนเทศศ�สตร์
1)วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป(10434)
2)วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน 
  (10444)

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์)
BachelorofArts(InformationScience)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
B.A.(InformationScience)

1.2แขนงวิช�ภ�ษ�อังกฤษ(10614) ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
BachelorofArts(English)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
B.A.(English)

1.3แขนงวิช�ไทยคดีศึกษ�(10224) ศิลปศาสตรบัณฑิต(ไทยคดีศึกษา)
BachelorofArts(ThaiStudies)
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
B.A.(ThaiStudies)

หลักสูตรประก�ศนียบัตร
1.4ประก�ศนียบัตรวิช�ภ�ษ�อังกฤษ
 เฉพ�ะอ�ชีพ(10111)
1)กลุ่มวิชาเฉพาะครู(A)

2)กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย(1)

3)กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ(2)

4)กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม(3)

5)กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน(4)

6)กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว(5)

7)กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์(6)

8)กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข(7)

9)กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง(8)

 10)กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร(9)

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
CertificateinEnglishforSpecificCareers
ป.ออ.(ครู)
Cert.inESC(Teaching)
ป.ออ.(กฎหมาย)
Cert.inESC(Law)
ป.ออ.(ธุรกิจ)
Cert.inESC(Business)
ป.ออ.(การโรงแรม)
Cert.inESC(HotelWork)
ป.ออ.(งานสำานักงาน)
Cert.inESC(OfficeWork)
ป.ออ.(การท่องเที่ยว)
Cert.inESC(Tourism)
ป.ออ.(คอมพิวเตอร์)
Cert.inESC(Computer)
ป.ออ.(การสาธารณสุข)
Cert.inESC(PublicHealth)
ป.ออ.(ช่าง)
Cert.inESC(Technicians)
ป.ออ.(การเกษตร)
Cert.inESC(Agriculture)
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ส�ข�วิช�(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิช�/วิช�เอก(รหัส) ชื่อปริญญ�/ประก�ศนียบัตร

1.ศิลปศ�สตร์
 (10)
(ต่อ)

1.5ประก�ศนียบัตรวิช�ศึกษ�ทั่วไป
 (10511)

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
CertificateinGeneralEducation
ป.วิชาศึกษาทั่วไป
Cert.inGeneralEducation

1.6ประก�ศนียบัตรวิช�ง�นส�รสนเทศ
 (10431)
 1)กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป(1)
2)กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน(2)

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
CertificateinInformationWork
ป.ส.
Cert.inInf.Wk.

1.7ประก�ศนียบัตรภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร
 (10713)

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CertificateinChineseforCommunication
ป.จส.
Cert.inCC

2.นิเทศศ�สตร์
 (15)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
2.1นิเทศศ�สตรบัณฑิต(15124)
1)กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์(1)
2)กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง(2)
3)กลุ่มวิชาโทรทัศน์(3)
4)กลุ่มวิชาภาพยนตร์(4)
5)กลุ่มวิชาการโฆษณา(5)
6)กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์(6)
7)กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน(7)

นิเทศศาสตรบัณฑิต
BachelorofCommunicationArts
นศ.บ.
B.Com.Arts

หลักสูตรประก�ศนียบัตร
2.2ประก�ศนียบัตรก�รสื่อส�รชุมชน
(15221)

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
CertificateinCommunicationfor
Community
ป.การสื่อสารชุมชน
Cert.inCommunicationforCommunity

3.ศึกษ�ศ�สตร์
 (20)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
3.1วิช�เอกปฐมวัยศึกษ�(20234) ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัยศึกษา)

ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)
BachelorofEducation(EarlyChildhood
Education)
B.Ed.(EarlyChildhoodEducation)

3.2วิช�เอกก�รแนะแนวและก�รปรึกษ�
 เชิงจิตวิทย�(20924)
3.3วิช�เอกก�รศึกษ�นอกระบบ(20624)
3.4วิช�เอกก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�
(20724)
3.5วิช�เอกเทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ�
(20824)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
BachelorofEducation
B.Ed.

รหัสส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนประจำ�ปีก�รศกึษ�2561(ต่อ)
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รหัสส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนประจำ�ปีก�รศกึษ�2561(ต่อ)

ส�ข�วิช�(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิช�/วิช�เอก(รหัส) ชื่อปริญญ�/ประก�ศนียบัตร

3.ศึกษ�ศ�สตร์
 (30)
 (ต่อ)

หลักสูตรประก�ศนียบัตร
3.6ประก�ศนียบัตรนวัตกรรมก�รพัฒน�-
 เด็กปฐมวัย
 (20221)

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
CertificateinEarlyChildhood
DevelopmentInnovation
ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Cert.inEarlyChildhoodDevelopment
Innovation

3.7ประก�ศนียบัตรก�รพัฒน�สุขภ�วะ-
 เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
 (20231)

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ
เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
CertificateinHolisticWell-Being
DevelopmentforEarlyChildhood
ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
Cert.inHolisticWell-BeingDevelopment
forEarlyChildhood

4. วิทย�ก�รจัดก�ร
(30)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
4.1วิช�เอกก�รจัดก�รง�นก่อสร้�ง
(ต่อเนื่อง)(30142)

เทคโนโลยีบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง)
BachelorofTechnology(Construction
Management)
ทล.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง)
B.Tech.(ConstructionManagement)

4.2บริห�รธุรกิจบัณฑิต(ก�รจัดก�ร) บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
BachelorofBusinessAdministration
(Management)
บธ.บ.(การจัดการ)
B.B.A.(Management)

4.3วิช�เอกก�รเงิน(30274)
4.4วิช�เอกก�รตล�ด(30284)
4.5วิช�เอกก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว 
 (30264)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
BachelorofBusinessAdministration
บธ.บ.
B.B.A.

4.6รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
BachelorofPublicAdministration
รป.บ.
B.P.A.

4.7บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต
BachelorofAccountancy
บช.บ.
B.Acc.
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ส�ข�วิช�(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิช�/วิช�เอก(รหัส) ชื่อปริญญ�/ประก�ศนียบัตร

5.นิติศ�สตร์
 (40)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
5.1นิติศ�สตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต

BachelorofLaws
น.บ.
LL.B.

หลักสูตรประก�ศนียบัตร
5.2ประก�ศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน(40311) ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

CertificateinCommunicationLeaders
ป.ผน.
Cert.inCom.Leaders

5.3ประก�ศนียบัตรกฎหม�ยก�รที่ดินและ
 ทรัพย์สิน(40212)

ประกาศนียบัตรกฎหมายการท่ีดินและทรัพย์สิน
ป.กท.
CertificateinLandandPropertyLaw
Cert.inLPL.

6.วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ
 (50)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
6.1ส�ธ�รณสุขศ�สตรบัณฑิต
วิช�เอกส�ธ�รณสุขชุมชน(50184)



สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)
BachelorofPublicHealth(Community
PublicHealth)
ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน)
B.P.H.(CommunityPublicHealth)

6.2ก�รแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
BachelorofThaiTraditionalMedicine
B.TM.

6.3วิช�เอกอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
 (50514)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
BachelorofScience(Occupational
HealthandSafety)
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc.(OccupationalHealthandSafety)

7.เศรษฐศ�สตร์
(60)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
7.1วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ(60124)
7.2วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์(60134)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
BachelorofEconomics
ศ.บ.
B.Econ.

รหัสส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนประจำ�ปีก�รศกึษ�2561(ต่อ)
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ส�ข�วิช�(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิช�/วิช�เอก(รหัส) ชื่อปริญญ�/ประก�ศนียบัตร

8. มนุษยนิเวศศ�สตร์
 (70)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
 1) วิช�เอกอ�ห�รโภชน�ก�รและ
 ก�รประยุกต์(70514)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาหารโภชนาการ
และการประยุกต์)
BachelorofScience(Food,Nutrition
andApplications)
วท.บ.(อาหารโภชนาการและการประยุกต์)
B.Sc.(Food,NutritionandApplications)

 2) วิช�เอกพัฒน�ก�รมนุษย์และครอบครัว
 (70414)

ศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว)
BachelorofArts(HumanandFamily
Development)
ศศ.บ.(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A.(HumanandFamilyDevelopment)

9. รัฐศ�สตร์
 (80)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
9.1แขนงวิช�ก�รเมืองก�รปกครอง
 (80414)

รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง)
BachelorofPoliticalScience(Politics
andGovernment)
ร.บ.(การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc.(PoliticsandGovernment)

9.2แขนงวิช�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ
(80314)

รัฐศาสตรบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
BachelorofPoliticalScience
(InternationalRelations)
ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
B.Pol.Sc.(InternationalRelations)

10.เกษตรศ�สตร์และ
 สหกรณ์
 (90)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
10.1วิช�เอกส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร
(90164)

เกษตรศาสตรบัณฑิต(ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร)
BachelorofAgriculture(Agricultural
ExtensionAndDevelopment)
กษ.บ.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
B.Ag.(AgriculturalExtensionand
Development)

10.2แขนงวิช�ก�รจัดก�รก�รเกษตร
 1) วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตพืช
 (90514)
2)วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์
(90524)
3)วิช�เอกก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้
  และสิ่งแวดล้อม(90534)
4)วิช�เอกธุรกิจก�รเกษตร(90544)

เกษตรศาสตรบัณฑิต(การจัดการ
การเกษตร)
BachelorofAgriculture(Agricultural
Management)
กษ.บ.(การจัดการการเกษตร)
B.Ag.(AgriculturalManagement)

รหัสส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนประจำ�ปีก�รศกึษ�2561(ต่อ)
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ส�ข�วิช�(รหัส) หลักสูตร/แขนงวิช�/วิช�เอก(รหัส) ชื่อปริญญ�/ประก�ศนียบัตร

10. เกษตรศ�สตร์และ
 สหกรณ์
 (90)
 (ต่อ)

10.3แขนงวิช�สหกรณ์(90614) บริหารธุรกิจบัณฑิต(สหกรณ์)
BachelorofBusinessAdministration
(Co-operatives)
บธ.บ.(สหกรณ์)
B.B.A.(Co-operatives)

11.วิทย�ศ�สตร์และ
 เทคโนโลยี
 (96)

หลักสูตรปริญญ�ตรี
11.1แขนงวิช�เทคโนโลยีอุตส�หกรรม
 1) วิช�เอกเทคโนโลยีก�รผลิต 
  อุตส�หกรรม(96124)
 2) วิช�เอกเทคโนโลยีก�รพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์(96134)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
BachelorofScience(Industrial
Technology)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc.(IndustrialTechnology)

11.2แขนงวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร
 1) วิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
(96324)

 2) วิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์
 (96334)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
BachelorofScience(Informationand
CommunicationTechnology)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
B.Sc.(InformationandCommunication
Technology)

รหัสส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนประจำ�ปีก�รศกึษ�2561(ต่อ)





    การดำาเนินการระหว่างการศึกษา

    1.  การ ลง ทะเบียน
    2.   การ โอน ชุด วิชา
    3.   การ เทียบ ผล การ ศึกษา และ เทียบ ประสบการณ์
    4.   การ ขอ ยา้ย สงักดั สาขา วิชา และ การ เปลีย่น วิชา เอก
    5.   การ ต่อ อายุ สถานภาพ นักศึกษา
    6.   การ ขอ เปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
    7.   การ ขอ เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
    8.   การ ขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
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การดำาเนินการระหว่างการศึกษา

 1.  การลงทะเบียน
ในการศกึษามหาวิทยาลัยจะจดัส่งโครงสรา้งตลอดหลักสูตรการศกึษาที่นกัศกึษาจะต้องศกึษาให้ครบหลักสูตร

จงึจะสำาเรจ็การศกึษาไปพรอ้มการตอบรบัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาดงันัน้เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวางแผนล่วงหนา้เกีย่วกบั

ชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของตนได้โดยสะดวกนักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดโครงสร้าง

หลักสูตรที่จะต้องศึกษา ข้อมูลชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ผลการสอบให้ครบถ้วนทุกภาคการศึกษาไว้ในระเบียนชุดวิชา

ที่ลงทะเบยีนเรยีนสำาหรับนกัศกึษา/ผู้เรียน(มสธ.17)และแบบฟอรม์สำาหรบันกัศกึษาวางแผนการลงทะเบยีนในการบนัทกึ

ข้อมูลไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการศึกษาตลอดจนช่วยให้สามารถวางแผน

การลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างถูกต้อง

การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมสำาคัญที่นักศึกษาต้องดำาเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร

จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจวิธีและขั้นตอนของการลงทะเบียนอย่างรอบคอบและ

ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถรับลงทะเบียนให้นักศึกษาได้และจะ

ทำาให้ได้รับเอกสารการสอนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ครบถ้วน รวมทั้งข่าวสาร ข้อมูล และการได้รับบริการด้าน

อื่นๆอีกด้วย

ในการลงทะเบยีนเรียนแต่ละภาคการศกึษานกัศกึษาสามารถศกึษารายละเอียดไดจ้ากคูม่อืหลกัสตูรการศกึษา 

คู่มือลงทะเบียนเรียน และคู่มือนักศึกษา ประกอบกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

รายบุคคลทางไปรษณีย์ตามช่วงเวลาที่กำาหนดในปฏิทินการศึกษาประกอบด้วย

1.คูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนประจำาปีการศกึษาและรายละเอยีดการลงทะเบยีนสอบซอ่มภาคตน้และภาคปลาย

2.คำาชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคปลายกรณีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

3.คำาชี้แจงการลงทะเบียนภาคพิเศษ 

เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้วโปรดดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ศึกษาทำาความเข้าใจและตรวจสอบชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนว่าอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาที่ต้อง

ศึกษาหรือไม่

2.ตรวจสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนว่าเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นหรือไม่

3.ตรวจสอบชดุวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีนกบัตารางสอบประจำาภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีนเพ่ือให้แน่ใจวา่เปน็ชดุวิชา

ที่เปดิสอนในภาคการศกึษานัน้ๆและแต่ละชดุวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนต้องมีคาบเวลาสอบไม่ตรงกนัเนือ่งจากมหาวิทยาลยั 

 ไม่ อนุญาต ให้ นักศึกษา เข้า สอบ มากกว่า 1 ชุด วิชา ใน คาบ เวลา สอบ เดียวกัน

4.กรอกแบบฟอรม์การลงทะเบยีนเรียนผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารและผา่นPayatPostโดย มหาวิทยาลยั จะ ยดึถอื 

 การก รอก รหัสชุดวิชา (ตัวเลข) เป็น เกณฑ์ ใน การ รับ ลง ทะเบียน

5. เลือก วิธี การลง ทะเบียน เรียนและชำาระ เงิน   (ศึกษา ราย ละเอียด วิธี การ ลง ทะเบียน เรียน และชำาระ เงิน 

 ใน หน้า 53-58)
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กิจกรรมการลงทะเบียนประกอบด้วย5กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ

1.การลงทะเบียนเรียน 1ก.ค.-1ส.ค.2561 1ม.ค.-1ก.พ.2562 1มิ.ย.-2ก.ค.2562

2.การเพิ่มชุดวิชา 17ก.ค.-30ก.ย.2561 17ม.ค.-30มี.ค.2562

3.การลาพักการศึกษา ภายใน15ส.ค.2561 ภายใน13ก.พ.2562

4.การถอนชุดวิชา ภายใน16ต.ค.2561 ภายใน15เม.ย.2562

5.การลงทะเบียนสอบซ่อม 1มี.ค.-19มี.ค.2562 1ก.ย.-17ก.ย.2562

การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาค

การศึกษาที่ผ่านมาเท่านั้น นักศึกษาที่ไม่ได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียนโปรดติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการ

นักศึกษาโทร.025047231หรือศึกษารายละเอียดและdownloadแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่http://www.stou.

ac.th"บริการนักศึกษา"นักศึกษาปริญญาตรี"ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบแต่ละภาค

การศึกษา

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
1)นกัศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกที่สมคัรเขา้ศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนพรอ้มกับสง่ใบสมคัรและเอกสาร

อื่นๆภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2)นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

3)นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ต้องลาพักการศึกษาและ

ชำาระค่าบำารุงการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(ดูรายละเอียดเรื่องการลาพักการศึกษา

หน้า52-53)

4)สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน1 ชุดวิชา

กรณีไม่ต้องการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษไม่ต้องลาพักการศึกษา

5)นักศึกษาที่ลง ทะเบียน ชุด วิชา ใด เป็น ครั้ง แรก ใน สถานภาพ นักศึกษา ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย กำาหนด 

 ให้ ต้อง ชำาระค่า วัสดุ การ ศึกษา ของชุด วิชานั้นแม้ว่าชุดวิชาดังกล่าวจะเคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนในสถานภาพนักศึกษา

อื่นก็ตาม ดังน้ันในการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นคร้ังแรก นักศึกษา ต้อง ชำาระ เงิน ท้ัง ค่า ชุด วิชา และ ค่า วัสดุ 

การ ศึกษา

สำาหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาใดเมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซำ้าอีกให้ชำาระเงินเฉพาะค่าชุดวิชา

โดยไม่ต้องชำาระเงินค่าวัสดุการศึกษายกเว้นชุดวิชาดังกล่าวได้ปรับปรุงเอกสารการสอนแล้ว

6)การปรับปรุงเอกสารการสอน ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ตั้งแต่

ภาคการศกึษาใดกต็ามนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่มหาวทิยาลัยประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุ  

ต้องชำาระเงินค่าวัสดุ การ ศึกษาใหม่ เน่ืองจากเอกสารการสอนมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระจากเดิมให้ทันสมัย ซ่ึงไม่สามารถ

ใช้เอกสารการสอนเดิมได้ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
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7)จำานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติมหาวิทยาลัยกำาหนดให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาแต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา และสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก 1 ชุดวิชาใน

ภาคการศึกษาพิเศษ

นักศึกษาท่ีมีความจำาเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ปกติใดได้ ต้องดำาเนินการลาพัก 

การศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาปกติที่ไม่ลงทะเบียนเรียน โดยสามารถลาพัก

การศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน สำาหรับภาคการศึกษาพิเศษนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ได้

และไม่ต้องลาพักการนักศึกษา

8)การเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรยีนให้นกัศกึษาวางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งหลักสตูรทีม่หาวิทยาลยั

จดัสง่ให้ดแูนวทางการเปดิสอนชดุวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาจากเอกสารหลักสูตรการศกึษาของสาขาวิชาและตรวจสอบ

ตารางสอบประจำาภาคการศึกษานั้นๆ เพ่ือมิให้วันและคาบเวลาสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตรงกัน เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าสอบได้เพียง 1 ชุด วิชา เท่านั้น

9)การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนตามโครงการ

สัมฤทธิบัตรหรือในหลักสูตรประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรียกเว้นชุดวิชา

หรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 ก.ชุดประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข.ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆในหลักสูตรที่เรียน

 ค.ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 ง.ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 จ.ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนือ้หาและมกีารทำากิจกรรมภาคปฏิบติัหรอืตามทีส่ภาวชิาชพีและองคก์รวิชาชพี

กำาหนด

 โปรดดูรายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาที่มหาวิทยาลยัจัดสง่ให้ในการตอบรบัเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยhttp://www.stou.ac.th/Courses/เลือกสาขาวิชาที่ศึกษา

ไปที่หลักสูตรที่ศึกษาเลือกการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

10)การลงทะเบียนเรยีนชดุวชิาประสบการณ์วิชาชพีนกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพี

ได้ต่อเมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเท่านั้น หรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาไม่เกิน 

3 ชุด วิชา สุดท้าย ของ หลักสูตร หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข จะทำาให้เกิดความล่าช้าและอาจพลาดโอกาส

ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นได้โดยมีเกณฑ์ดังนี้

 ก.จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นที่จะสำาเรจ็การศกึษาและเหลือชดุวชิาที่จะลงทะเบยีน

 ไม่เกิน3ชุดวิชารวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย

 ข.เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือ

 แจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนดต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำาระ

 ค่าที่พักและค่าอาหารในระหว่างการอบรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับการแจ้งให้เข้ารับ

 การอบรม

11)การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขข้อมูลการลงทะเบียนนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาใดไปแล้ว หากตอ้งการ 

เปลีย่นชุดวิชาใดให ้ถอน ชุด วิ ชา นัน้ๆ และ เพิม่ ชุด วิชา ที ่ตอ้งการ ใหม ่โดยตอ้งดำาเนนิการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาของ

การเพิ่มและการถอนชุดวิชาที่กำาหนดตามปฏิทินการศึกษา
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2.	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนดังนี้

ขั้น ที่ 1

ตรวจสอบกำาหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา



ขั้น ที่ 2

เลือกชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากคู่มือหลักสูตรการศึกษาประกอบกับ

คู่มือการลงทะเบียนเรียน



ขั้น ที่ 3 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost 

กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน

(สำาเนาแบบฟอร์มลงทะเบียนจากหน้า198

หรือdownloadแบบฟอร์มจากhttp://www.stou.ac.th)



ขั้น ที่ 4

กรอกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียน

(มสธ.17)เพื่อเตือนความจำา

ขั้นที่ 5

เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินได้ที่

1.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

2.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านบริการเครื่องATM

3.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

4.ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำาระเงินด้วยวิธีการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

5.ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำาระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

(นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ2.2)

6.ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและชำาระเงินที่ร้าน7-ELEVENทุกสาขา

7.ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินด้วยตนเองณหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า57-58)
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คำา	อธิบาย	ของ	ขั้น	ตอนมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่1 ตรวจสอบกำาหนดเวลาการลงทะเบยีนเรยีนจากปฏิทนิการศกึษาเพ่ือลงทะเบยีนเรยีนได้ทนัตาม

กำาหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ขั้นตอนที่2 เลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนโดยดูจากโปรแกรมการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ในคู่มือหลักสูตรการศึกษาและต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยทุกชุดวิชาที่เลือกต้องมี

วันและคาบเวลาสอบไม่ตรงกัน

ขั้นตอนที่3 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPostและตรวจสอบ

จำานวนเงินท่ีต้องชำาระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่จัดส่งให้ทุกปีการศึกษาหรือที่http://www.

stou.ac.thนักศึกษาปัจจุบันเลือกบริการนักศึกษา"นักศึกษาปริญญาตรี"ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและ

ตารางสอบแต่ละภาคการศึกษา

ขั้นตอนที่4 กรอกข้อมูลชุดวิชาที่ลงทะเบียนในระเบียนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสำาหรับนักศึกษาและผู้เรียน

(มสธ.17)หน้า206-208ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักศึกษาดังนี้

 1) เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนดำาเนินการลงทะเบียนเรียน

 2) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างลงทะเบียนเรียนโดยการนำาข้อมูลในแบบฟอร์ม

ดงักล่าวกรอกลงในแบบฟอร์มลงทะเบยีนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost

หรือเพื่อลงทะเบียนเรียนด้วยบริการเครื่องATMและการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

 3) เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบชดุวิชา/จำานวนเงนิที่ลงทะเบยีนเรยีนว่าตรงตามใบเสรจ็รบัเงนิ

  ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้หรือไม่

 4) เพื่อให้นักศึกษากรอกรายละเอียดของการชำาระเงินไว้สำาหรับเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณี

มีปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน

 5) ระเบียนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสำาหรับนักศึกษาและผู้เรียน(มสธ.17)ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็น

ข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่5 เลือกวิธีลงทะเบยีนเรียนและชำาระเงนิจากช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำาหนดต่อไปนี้(อ่านรายละเอยีด

วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินเพิ่มเติมในหน้า53-58)

 1) ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารทหารไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารธนชาตธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสิน

 2) ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านบริการเครื่องATMธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร

  กสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารธนชาต

 3)ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

 4)ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์ เน็ตชำาระเงินด้วยวิธีตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 5) ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตชำาระเงินด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย

 6)ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนพร้อมบาร์โค้ดไปชำาระเงิน

  ที่ร้าน7-ELEVEN(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
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 7) ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยณศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ในจังหวัดลำาปางสุโขทัยอุดรธานี

  อบุลราชธานีนครสวรรค์เพชรบรุีจนัทบรุีนครนายกนครศรธีรรมราชและยะลา(ดรูายละเอยีดหน้า

  92-94)

การเพิ่มชุดวิชา
การเพ่ิมชุดวิชาเป็นการลงทะเบียนเพ่ิมเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาเดียวกัน 

มีขั้นตอนและวิธีการชำาระเงินเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียนและไม่ต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษา เนื่องจากนักศึกษา

ได้ชำาระค่าบำารุงการศึกษาไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนประจำาภาคการศึกษานั้นแล้ว โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอน

การเพิ่มชุดวิชาดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา
1)นกัศกึษาสามารถเพ่ิมชดุวิชาได้เฉพาะภาคการศกึษาปกติคอืภาคต้นและภาคปลายและลงทะเบยีน เพิม่ ชุด วิชา  

ได้ ภาค การ ศึกษา ละ 1 ครั้งเท่านั้น

2)นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาได้ต้องลงทะเบียนเรียนประจำาภาคการศึกษานั้นมาแล้ว และเมื่อรวม

ชุดวิชาที่ขอเพิ่มชุดวิชากับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วต้องไม่ เกิน 3 ชุด วิชา ในภาคการศึกษาเดียวกัน

3)มหาวิทยาลัยไม่รบัลงทะเบยีนเพ่ิมชดุวชิาที่ซำา้กบัชดุวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีนไว้แล้วและหากตรวจพบจะแจ้งให้

นักศึกษาแก้ไขต่อไป

4)นกัศกึษาจะเพ่ิมชดุวิชาได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามปฏิทนิการศกึษาเท่านัน้ทัง้นี ้ไม่ อนญุาต ให้ นกัศกึษา 

เพิ่ม ชุด วิชา ก่อน กำาหนด ระยะเวลา ของ การ เพิ่ม ชุด วิชา ตาม ปฏิทิน การ ศึกษาเนื่องจากจะทำาให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน

การจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย

5)นักศึกษาต้องชำาระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อมูลการเพิ่มชุดวิชา

ของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว

6)การชำาระค่าวัสดุการศึกษาหากเป็นการลงทะเบียนเรียนครั้งแรกนักศึกษาต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษา

เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน

7)การเพ่ิมชดุวิชาที่เป็นชดุวิชาเลอืกเสรีและชดุวชิาประสบการณ์วิชาชพีมีแนวปฏิบติัเช่นเดยีวกบัการลงทะเบยีน

เรียน

8)ไม่ อนุญาต ให้ เพิ่ม ชุด วิชา ที่ เป็น ชุด วิชา ที่ มี การ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ เว้น แต่ เป็นการ ขอ เพิ่มชุด วิชา เพื่อ 

 เข้า สอบ ใน ภาค ทฤษฎี เพียง อย่าง เดียว นั่นคือนักศึกษา ต้อง สอบ ผ่าน  ในภาค ปฏิบัติ แล้ว

9)นักศึกษาต้องดำาเนินการเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จ ภายใน กำาหนดเวลาตามปฎิทินการศึกษา 

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา
1)ตรวจสอบชุดวิชาและตารางสอบประจำาภาคการศึกษาเพื่อป้องกันมิให้ลงทะเบียนเรียนเกิน3ชุดวิชา

หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในชุดวิชาที่มีการสอบในวันและเวลาเดียวกันกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม

ในชุดวิชาซำ้ากับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว

2)กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost(สำาเนาแบบฟอร์มจาก

ภาคผนวกหน้า198)โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเป็น2หมายถึงการ เพิ่ม ชุด วิชา

3)นกัศกึษาสามารถเลือกวธีิการชำาระเงนิในการเพ่ิมชดุวิชาเช่นเดยีวกบัการลงทะเบยีนเรยีนโดยดรูายละเอยีด

หน้า53-58
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การถอนชุดวิชา
นกัศึกษาที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาใดไว้แล้วแต่มีความจำาเป็นไม่สามารถเรยีนได้ต้องถอนชดุวิชาที่ไม่สามารถ

เรียนได้เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ไม่จัดสอบในชุดวิชาดังกล่าวโดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการถอนชุดวิชาดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การถอนชุด	วิชา
1)ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอถอนได้จะต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มชุดวิชาไว้แล้ว

ในภาคการศึกษาเดียวกัน

2)นกัศกึษาไม่มีสทิธิขอคนืเงนิค่าลงทะเบยีนในชดุวิชาที่ขอถอนแต่จะได้รบัวัสดุการศกึษาในกรณีที่มีการสัง่ซือ้

3)ชดุวิชาที่นกัศกึษาเคยขอถอนในภาคการศกึษาก่อนๆและได้รับวัสดุการศกึษาด้วยนัน้ในการลงทะเบยีนเรยีน

ครัง้ต่อไปและอยู่ในสถานภาพนกัศกึษาเดียวกนันกัศกึษาไม่ต้องสัง่ซือ้วสัดุการศกึษาอกีแต่หากเป็นกรณีการถอนชดุวิชา

ที่มีการฝึกปฏิบัตินักศึกษาต้องชำาระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปด้วย

4)การถอนชดุวิชาสามารถดำาเนนิการได้หลงัจากทราบผลการลงทะเบยีนแล้วและต้องดำาเนนิการภายในกำาหนด

ระยะเวลาที่ระบุตามปฏิทินการศึกษา

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ถอน	ชุด	วิชา
ในการถอนชุดวิชานักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1)ตรวจสอบชุดวิชาที่จะขอถอนให้ถูกต้องตามหลักฐานที่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือหลักฐานการเพิ่มชุดวิชา

ไว้แล้ว

2)เขียนจดหมายไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลโดย ระบุ ชนิด ของ การ ลง ทะเบียน ว่า “ถอน ชุด วิชา”และกรอก

รายละเอียดชุดวิชาที่ต้องการถอน

3)ส่งจดหมายถึงสำานักทะเบียนและวัดผลภายในกำาหนดระยะเวลาของการถอนชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา

ประจำาภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่เกิน30วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษา

4)มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการถอนชุดวิชาให้นักศึกษาทราบต่อไป

การลาพักการศึกษา
ในแต่ละภาคการศกึษาปกติหากนกัศึกษาไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้ๆต้องลาพักการศกึษา

เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้โดยการชำาระค่าบำารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ500บาทมีแนวปฏิบัติและ

ขั้นตอนการลาพักการศึกษาดังนี้

1.	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา
1)นักศึกษาสามารถขอลาพักการศึกษาได้ไม่ เกิน 2 ภาค การ ศึกษา ปกติ ติดต่อ กันและต้องดำาเนินการภายใน

กำาหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคำาร้องขอลาพัก

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆไป

2)ระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสูตร

3)นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษา
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4)นักศึกษาที่ประสงค์จะลา พัก การ ศึกษาในภาคการ ศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ให้ดำาเนินการ ลา พัก  

การ ศกึษาภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศกึษาทีล่าพักการศกึษาและให้ถอืว่าชดุวชิาที่ได้ลงทะเบยีนเรยีน

ไว้เป็นการถอนชุดวิชา

5)กรณพีบว่านกัศกึษารายใดไม่ลงทะเบียนเรยีนและไม่ลาพักการศกึษาในภาคการศกึษาปกติใดมหาวทิยาลยั

จะมีหนังสือแจ้งให้ดำาเนินการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษานักศึกษาต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในกำาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการศึกษาของนักศึกษา

 อนึง่  นกัศกึษา ทีไ่ด้ รบั หนงัสอื “เรือ่ง การ รักษา สถานภาพ นักศกึษา” จะ ทำาให้ ม ีผลก ระ ทบ ต่อ การ ลง ทะเบียน 

เรียน การ รับ เอกสาร และ ข้อมูล ต่างๆ ใน ภาค การ ศึกษา ถัด ไปที่จะ ล่าช้า กว่า ปกติ และ หากดำาเนินการ ลา พัก การ ศึกษา 

ภายหลังระยะ เวลา ที่ กำาหนด อาจ ต้อง ชำาระ ค่า ธรรมเนียม เพิ่ม เติม

6)นักศึกษาที่ไม่ได้ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547ข้อ19(5)กำาหนดไว้

2.	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา
1)กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost

โดย ระบุ ชนิด ของ การ ลง ทะเบียน เรียน ว่า “ลา พัก การ ศึกษา” พร้อมทั้งระบุปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการลาพักการศึกษา

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า198)

2)เลือกวิธีการชำาระเงินให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ

PayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนเรียนเป็น5หมายถึงการ ลา พัก การ ศึกษา

วิธีการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงิน
การลงทะเบยีนเรยีนและชำาระเงนิค่าลงทะเบยีนซึง่ได้แก่ค่าลงทะเบยีนเรยีนค่าเพ่ิมชดุวชิาค่าลาพักการศกึษา

(รักษาสถานภาพนักศึกษา)และค่าลงทะเบียนสอบซ่อมนั้นนักศึกษาสามารถชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้5วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ลง ทะเบียนเรียน และ ช�ำระ เงิน ที่ เคำน์เตอร์ ธนำคำร
มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางเลือกวิธีการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาโดยสามารถชำาระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้แก่

1)ธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

2)ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

3)ธนาคารทหารไทยจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

4)ธนาคารกสิกรไทยจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

5)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ

6)ธนาคารกรุงเทพจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

7)ธนาคารธนชาตจำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

8)ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด(มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ

9)ธนาคารออมสิน
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นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการPayatPost

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า198)และนำาไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารพร้อมชำาระเงิน

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการทำารายการ10บาท/กิจกรรมธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์Onlineมายังมหาวิทยาลัยนักศึกษาสอบถามผลการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์กับ

สำานักทะเบียนและวัดผลได้ในวันทำาการถัดไปที่หมายเลข025047231ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐานแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนเรียนในส่วนสำาหรับนักศึกษาไว้เพื่อตรวจสอบและยืนยันกับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีที่ 2 ลง ทะเบียน เรียนและ ช�ำระ เงิน ณ ที่ท�ำกำร ไปรษณีย์ ด้วย บริกำร Pay at Post
นกัศึกษากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบยีนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบรกิารPayatPostให้ครบถ้วนสมบรูณ์

(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า198)และส่งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของท่านและ

ชำาระเงิน

ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ผ่านบริการPayatPostไม่ ต้อง จัด ส่งหลัก ฐานการ ลง ทะเบียน 

 ไป ยัง มหาวิทยาลัย  และให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านPayatPostกับใบเสร็จรับเงิน

ให้ตรงกันหาก ไม่ ตรง กันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แก้ไขโดยทันทีและเก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับการตอบรับ

การลงทะเบยีนเรยีนจากมหาวิทยาลัยเพราะ หาก ม ีปัญหา มหาวทิยาลยั จะ ยึดถอื ใบ เสรจ็ รบั เงนิ ใน การรบั ลง ทะเบียน เรยีน 

เท่านั้น

ห้าม	นักศึกษา	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เป็น	ธนาณัติ	ออนไลน์



การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและณที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการPayatPost

ในการลงทะเบียนเรียนมีรายละเอียดดังนี้

(1)กรอกรหัสประจำาตัวนักศึกษา

(2)กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียนได้แก่1=ลงทะเบียนเรียน

(3)กรอกปีการศึกษาที่ลงทะเบียนได้แก่61

(4)กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนได้แก่1=ภาคการศึกษาที่1

  2=ภาคการศึกษาที่2

  3=ภาคการศึกษาพิเศษ

  4=สอบซ่อมภาคการศึกษาที่1

  5=สอบซ่อมภาคการศึกษาที่2

(5)กรอกจำานวนชุดวิชา ที่ต้องการลงทะเบียนเช่น1หรือ2หรือ3

(6)(7)และ(8)กรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

(7)(6.1-8.1)วัสดุให้กรอกความต้องการวัสดุการศึกษาได้แก่

 1=ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา

 2=ไม่ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา

คำาเตือน ให้นักศึกษาเลือ กช่องทางการลงทะเบียนและชำาระค่าลงทะเบียนเพียงช่องทางเดียวจนกว่าจะสิ้นสุด

กจิกรรมประจำาภาคการศกึษาและไม่อนญุาตให้นกัศกึษาชำาระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนโดยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ATMแต่

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านบริการเครื่องATMโดยดำาเนินการตามวิธีที่3หน้า55-56
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การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน	นักศึกษา	จะต้องกรอกตัวเลขให้ถูกต้อง	และครบถ้วน 
มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์	เพราะมหาวิทยาลัยยึดรหัส	(ตัวเลข)	ตามที่นักศึกษา 

กรอกเพียงอย่างเดียว	โดยสามารถตรวจสอบได้จากคำาอธิบายด้านหลังแบบฟอร์ม

วิธีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนและช�ำระเงินผ่ำนบริกำรเครื่อง ATM
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านบริการเครื่อง ATM 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเครื่องATMต้องเตรียมข้อมูลต่างๆดังนี้

1)รหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

2)คำานวณจำานวนเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนโดยรวมค่าบำารงุการศกึษา(ยกเว้น การลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ต้อง

 ชำาระค่าบำารุงการศึกษา)

3)ตรวจสอบจำานวนเงินในบัญชีในการชำาระเงินผ่านเครื่องATMเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้เพียงพอ

2. วิธีการลงทะเบียนเรียนและการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

1)นกัศกึษาต้องมบีญัชเีงนิฝากออมทรพัย์/กระแสรายวันและบตัรATMของธนาคารกรงุไทยจำากดั(มหาชน)

ธนาคารกรงุเทพจำากดั(มหาชน)ธนาคารกสิกรไทยจำากดั(มหาชน)ธนาคารไทยพาณชิย์จำากดั(มหาชน)และธนาคารธนชาต

จำากัด(มหาชน)

2)ให้นักศึกษาสอดบัตรลงในช่องใส่บัตรแล้วใส่รหัสATM

3)เลือกชำาระเงิน/ชำาระค่าบริการสินค้า(ขึ้นอยู่กับหน้าจอของแต่ละธนาคาร)

4)เลือกประเภทบัญชีเช่นเดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ต้องการใช้ชำาระเงิน

5) ใส่หมายเลขบัญชีของบริษัท10 หลัก หรือรหัสcomp.code ของแต่ละธนาคาร(ตามแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนเรียน)

6)ใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง

 -CustomerNo./Ref.1คือ

 (1)รหัสนักศึกษา10หลัก (2)ชนิดการลงทะเบียนเรียน1หลัก

(3)ปีการศึกษา2หลัก (4)ภาคการศึกษา1หลัก (5)จำานวนชุดวิชา1หลัก

 โดยกดตัวเลขที่เครื่องATM(1)–(5)และห้ามเว้นวรรคเช่น
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-ReferenceNo/Ref.2คือ

(6)รหัสชุดวิชา (6.1)ความต้องการวัสดุ (7)รหัสชุดวิชา(7.1)ความต้องการวัสดุ

(8)รหัสชุดวิชา (8.1)ความต้องการวัสดุ

 โดยกดตัวเลขที่เครื่องATM(6)-(8)และห้ามเว้นวรรคเช่น

7)ระบุจำานวนเงินที่ต้องชำาระ

8)ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันการทำารายการ

9)รอรับหลักฐานการชำาระเงินSlipATM

วิธีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนทำงอินเทอร์เน็ต
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการลงทะเบียนที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาทั้งนี้นักศึกษา

ต้องเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรงุไทยจำากดั(มหาชน)ธนาคารกรงุเทพจำากดั(มหาชน)ธนาคารกสกิรไทย

จำากดั(มหาชน)ธนาคารไทยพาณชิย์จำากดั(มหาชน)และธนาคารกรงุศรอียธุยาจำากดั(มหาชน)ทำารายการลงทะเบยีน

เรียนและชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าธรรมเนียมการทำารายการ10 บาท การชำาระค่าลงทะเบียนเรียนทาง

อินเทอร์เน็ต ธนาคารจะใช้วิธีตัดเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่นักศึกษาได้เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นสำาหรับ

ใบเสร็จรับเงินนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง

1.  วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

1)เปิดWebBrowserแล้วคีย์URLของมหาวิทยาลัยที่ช่องAddressดังนี้

 http://www.stou.ac.th

2)คลิกที่รายการบริการนักศึกษาหัวข้อนักศึกษาปริญญาตรี

3)หัวข้อการลงทะเบียนเรียนและคลิกที่รายการลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต

4)อ่านและทำาความเข้าใจคำาแนะนำาแล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียนเรียน

5)กรอกข้อมูลท่ีจะลงทะเบียนเรยีนให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูล หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเปล่ียนแปลง

การลงทะเบยีนเรยีนให้คลิกทีปุ่ม่Backทีแ่ถบเครือ่งมอืเพ่ือกลับไปแก้ไขหากถกูต้องให้คลิกปุม่ลงทะเบยีน

 ข้อควรระวัง เมื่อนักศึกษาคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

ได้อีก

6)เมือ่ระบบรบัข้อมลูลงฐานข้อมลูเรยีบร้อยแล้วจะแสดงข้อความให้ทราบว่าระบบได้ทำาการบนัทกึข้อมลูการ

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นให้คลิกเลือกชำาระเงินตามรายละเอียดดังนี้

 6.1ชำาระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารกรุงเทพจำากัด

(มหาชน)ธนาคารกสิกรไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด(มหาชน)และธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำากัด

(มหาชน)และต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งข้างต้นรวมทั้งเป็นสมาชิกให้บริการInternetBanking
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6.2ชำาระเงนิด้วยวิธีหกัผ่านบตัรเครดติกบัธนาคารกสกิรไทยจำากดั(มหาชน)โดยนกัศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ2.2

6.3พิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงนิจากอนิเทอร์เนต็และชำาระเงนิณจดุบรกิารเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-ELEVEN

ทั่วประเทศ

7)เมื่อสิ้นสุดการทำารายการชำาระเงินกับธนาคาร(เฉพาะการทำารายการกับธนาคาร) ให้คลิกที่ปุ่มส้ินสุด

การทำารายการเพื่อส่งข้อมูลการชำาระเงินค่าลงทะเบียนกลับมายังมหาวิทยาลัย

8)นักศึกษาพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

9)หากนกัศกึษาไม่สามารถชำาระเงนิค่าลงทะเบยีนผ่านธนาคารไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต็ามข้อมลูการลงทะเบยีน

ครั้งนี้จะถูกยกเลิกและลบออกจากฐานข้อมูล

2. ข้อ ควร ระวัง ใน การ ลง ทะเบียน เรียน ทาง อินเทอร์เน็ต

1)ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง1 ครั้ง

ต่อ1 ชนิดของการลงทะเบียน(ชนิดของการลงทะเบียน คือ ลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชา ชำาระเพ่ิมเติม

ลงทะเบียนสอบซ่อมลาพักการศึกษา)

2)หากนักศึกษากรอกข้อมูลรหัสชุดวิชาไม่ตรงกับชื่อชุดวิชาหรือกรอกรหัสชุดวิชาไปสอดคล้องกับชุดวิชาอื่น

ทำาให้ระบบสามารถรับลงทะเบียนเรียนได้ ขอให้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทันทีเพ่ือขอแก้ไขต่อไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

โทร.025047222

3)นกัศกึษาที่ส้ินสดุสถานภาพการเปน็นกัศกึษาแล้วประสงค์จะสมคัรเข้าเปน็นกัศกึษาใหม่ไมส่ามารถใชช้อ่งทาง

การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้

วิธีที่ 5 กำรลงทะเบียนเรียนและช�ำระเงินด้วยตนเอง ณ หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยจดัให้มบีริการการลงทะเบยีนเรยีนสำาหรบันกัศึกษาทีม่าติดต่อด้วยตนเองและมบีรกิารให้คำาปรกึษา

ปัญหาด้านงานทะเบียนนักศึกษาณศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี

และทีศ่นูย์วิทยพัฒนามสธ.ในต่างจงัหวัดได้แก่จงัหวัดลำาปางสุโขทยัอดุรธานีอบุลราชธานีนครสวรรค์เพชรบรุีจนัทบรีุ

นครนายกนครศรีธรรมราชและยะลาในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดที่หน้า92-94

จำานวน	เงิน	ที่	นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	เป็น	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน
1)การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติทั่วไปชำาระเงินดังนี้

 -ชดุวิชาท่ีลงทะเบยีนเรยีนเป็นครัง้แรกในสถานภาพนกัศกึษาปัจจบุนัต้องชำาระเงนิทัง้ค่าชดุวิชาและค่าวัสดุ

การศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนดดูรายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในแต่ละ

ปีการศึกษา

 -ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้ง ที่ 2 เป็นต้น ไปชำาระเฉพาะค่าชุดวิชาๆละ300บาทและค่าบำารุง

การศกึษาภาคการศกึษาละ500บาทยกเว้นชดุวิชาที่มีการปรบัปรงุเอกสารการสอนใหม่นกัศกึษาต้องชำาระทัง้ค่าชดุวิชา

และค่าวัสดุการศึกษาและให้ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรก

2)การลงทะเบียนเรียน ชุด วิชา ที่ มี การ กำาหนด อัตรา ค่า วัสดุ การ ศึกษา และ กิจกรรม เป็น พิเศษได้แก่

 -ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาประจำาชุดวิชาเช่นซีดีเสียงMP3ดีวีีดีและซีดีมัลติมีเดีย

 -ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์วิชาชีพเช่นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ

 -ชุดวิชาที่มีวัสดุการศึกษาเสริมทักษะเช่นชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



58 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 นักศึกษาตรวจสอบอัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่จัดส่งให้ในแต่ละ

ปีการศกึษาหรอืตรวจสอบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่http://www.stou.ac.thคลิกชดุวิชาทีเ่ปิดให้ลงทะเบยีนเรียน

การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ
PayatPost

มหาวิทยาลัยได้อำานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถดำาเนินกิจกรรมที่ต้องการ ได้แก่ ลงทะเบียนเรียน

เพิ่มชุดวิชาชำาระเงินเพิ่มเติมลงทะเบียนสอบซ่อมและลาพักการศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันและสามารถเลือก

ชำาระค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ดำาเนินการได้ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำากัด(มหาชน)ธนาคารทหารไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารกสกิรไทยจำากัด(มหาชน)ธนาคารกรุงเทพจำากัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรและที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ดงันัน้เพ่ือใหก้จิกรรมทีน่กัศกึษาดำาเนนิการมคีวามถูกต้องสมบรูณ์โปรดกรอกขอ้มลูในแบบฟอร์มใหถู้กต้องและ

ครบถ้วนดังตัวอย่างหน้า59ทั้งนี้นักศึกษาควรดำาเนินกิจกรรมที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามปฏิทินการศึกษา

(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า198)
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

และผ่านบริการ Pay at Post

(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำาหรับเจ้าหน้าที่

สำาหรับนักศึกษา

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

ห้างฉัตร

7,000
500

5 9 1 5 1  3  0  8  5  1    1    6  0    2    2

7,500

-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-

1 มกราคม 2561

นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

-
-
- 1 0 1 0 3  1   1  6  4  5  2   1

ห้างฉัตร

7,000
500

7,500

-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-

1 มกราคม 2561

นายซื่อตรง ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

-
-
- 1 0 1 0 3  1   1  6  4  5  2   1

5 9 1 5 1  3  0  8  5  1    1   6  0    2   2
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 2.  การโอนชุดวิชา
นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอโอนชุดวิชาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนำาหลักฐานใบแสดง

ผลคะแนนของชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านแล้วจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร

อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือจากโครงการสัมฤทธิบัตรและให้โอนได้

ทุกชุดวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปัจจุบัน

นกัศกึษาสามารถยืน่ใบคำาร้องขอโอนชดุวิชาที่ศกึษาจากมหาวทิยาลัย(มสธ.19)(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก

หน้า211)ไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไปและดำาเนินการดังนี้

1.กรอกข้อความในใบคำาร้องขอโอนชดุวิชาที่ศกึษาจากมหาวิทยาลยั(มสธ.19)ให้ถกูต้องชดัเจนและครบถ้วน

พร้อมส่งหลักฐานดังนี้

 1.1สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา(TRANSCRIPT)หรือสำาเนาใบแจ้งผลการสอบผ่านชุดวิชาที่ขอโอน

จำานวน1ฉบับ

 1.2สำาเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)เช่นใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลใบสำาคัญการสมรสใบสำาคัญ

การหย่าเป็นต้นจำานวน1ฉบับ

สำาเนาเอกสารตามข้อ1.1และ1.2นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับจริง

2.ชำาระค่าธรรมเนยีมโอนชดุวิชาชดุวชิาละ200บาทด้วยบรกิารPayatPostโดยแนบหลักฐานการชำาระเงิน

มาพร้อมด้วย

3.เมื่อสำานักทะเบียนและวัดผลได้รับใบคำาร้องขอโอนชุดวิชาหลักฐานต่างๆและค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา

ของนกัศกึษาครบถ้วนจะจดัส่งใบตอบรบัให้นกัศกึษาทราบและจะดำาเนนิการโอนชดุวชิาให้นกัศกึษาภายใน 20 วัน ทำาการ

การโอนชุดวิชาของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับใบอนุมัติโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัยแล้ว

นักศึกษาที่ย้ายสังกัดสาขาวิชา-เปลี่ยนวิชาเอกไม่ต้องยื่นคำาร้องขอโอนชุดวิชามหาวิทยาลัยจะโอนทุกชุดวิชาที่

สอบผ่านจากหลักสูตรเดิมเข้าในหลักสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ
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 3. การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
นกัศึกษาที่ประสงค์ขอเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์โดยการเทยีบงานรายวิชาของผู้ศกึษาในระบบ

การศึกษาเป็นการนำารายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่านำามาเทียบเข้าสู่ชุดวชิา

ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาที่มีสิทธิขอเทียบงานรายวิชาต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชานั้นควรมีลักษณะดังนี้

1.เนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชา

ที่เทียบได้

2.ผลคะแนนของแต่ละรายวิชาต้องไม่ตำ่ากว่าลำาดับขั้นCหรือไม่ตำ่ากว่า2.00หรือเทียบเท่า

3.จำานวนชุดวิชาที่เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบ

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบงานรายวิชาสามารถยื่นใบคำาร้องขอเทียบงานรายวิชา(มสธ.18)ไปยังสำานัก

ทะเบียนและวัดผลได้ภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วโดยให้ดำาเนินการดังนี้

1.กรอกข้อความในใบคำาร้องขอเทยีบงานรายวิชาที่ศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่(มสธ.18)(สำาเนาแบบฟอร์ม

จากภาคผนวกหน้า210)ให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานดังนี้

 1.1สำาเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ขอเทียบ(TRANSCRIPT)จำานวน3ฉบับ

 1.2สำาเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)เช่นใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลใบสำาคัญการสมรสใบสำาคัญ

การหย่าเป็นต้นจำานวน3ฉบับ(กรณีชื่อ-ชื่อสกุลในTRANSCRIPTไม่ตรงกับปัจจุบัน)

ถ่ายสำาเนาเอกสารข้อ1.1และ1.2ให้ครบถ้วนและลงนามรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง

2.หลังจากสำานักทะเบียนและวัดผลได้รับใบคำาร้องและหลักฐานข้างต้นครบถ้วนพร้อมตรวจสอบว่าเอกสาร

ครบถ้วนสมบูรณ์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้นก่อนส่งให้สาขาวิชาพิจารณาการเทียบงานรายวิชาต่อไป

ผลการเทยีบงานรายวิชาของนกัศกึษาจะสมบรูณ์เมือ่ได้รบัใบอนมุติัการเทยีบงานรายวชิาจากมหาวิทยาลัยเท่านัน้

กรณีที่มีปัญหาในการเทียบงานรายวิชาสำานักทะเบียนและวัดผลจะนำาเสนอคณะกรรมการบริหารการเทียบ

ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
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 4. การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกมีแนวปฏิบัติที่นักศึกษาต้องดำาเนินการดังนี้

1.เงื่อนไขการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 -ต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในขณะที่ยื่นคำาร้อง

 -เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ น้อย กว่า หนึ่ง ภาค การ ศึกษา ปกติ

 -มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/

เปล่ียนวิชาเอก(อ่านรายละเอยีดวุฒกิารศกึษาและคณุสมบติัที่สาขาวชิากำาหนดได้จากระเบยีบการสมคัรเป็นนกัศกึษาของ

ปีการศึกษาที่สมัคร)

2.กำาหนดเวลาในการยื่นคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก

 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสังกดัสาขาวิชาหรอืเปล่ียนวิชาเอกจะต้องย่ืนคำาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่ น้อย กว่า 

30 วัน ก่อน วัน เปิด ภาค การ ศึกษา ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกดังนี้

ภาค การ ศึกษา ที่ประสงค์จะขอ

ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
วันเปิดภาคการศึกษา

วันสุดท้ายของ

การยื่นคำาร้อง

ภาคต้น  15กันยายน  15สิงหาคม

ภาคปลาย  15มีนาคม  13กุมภาพันธ์

นกัศกึษาทียื่น่คำาร้องหลังจากระยะเวลาทีก่ำาหนดข้างต้นมหาวิทยาลัยจะดำาเนนิการย้ายสังกดัสาขาวิชาหรอืเปล่ียน

วิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป

3.ผลการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก

 การ ย้าย สังกัด สาขา วิชาหรือเปลี่ยน วิชา เอก จะ มีผลสมบูรณ์ เมื่อ ได้ รับ การแจ้ง อนุมัติ จากมหาวิทยาลัย แล้ว 

โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายใน15วันนับจาก

วันที่ได้รบัคำาร้องของนกัศึกษา(อ่านรายละเอียดเพ่ิมเตมิจากระเบยีบมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชว่าด้วยการย้ายสงักดั

สาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551หน้า142-143)

4.สำาหรบัชดุวิชาทีน่กัศกึษาสอบผ่านแล้วจากหลกัสตูรเดมิและมปีรากฏในหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยจะดำาเนนิ

การโอนชุดวิชาดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

5.ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

 5.1กรอกรายละเอยีดคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปล่ียนวชิาเอก(มสธ.9)(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวก

หน้า202)เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ 

 5.2วิชาเอกที่มีกลุ่มวิชาให้นักศึกษาระบุกลุ่มวิชาให้ชัดเจน(ถ้ามี)

 5.3หลักฐานที่ต้องจัดส่งมีดังนี้

 -ใบคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก(มสธ.9)

 -สำาเนาวุฒิการศึกษาจำานวน2ฉบับ(ต้อง ส่ง ใบ วุฒิ การ ศึกษา มา ประกอบการย้ายสังกัดสาขาวิชาและ

การเปลี่ยนวิชาเอกทุกครั้ง แม้ จะ ใช้ วุฒิ การ ศึกษาเดิม  ก็ตาม)
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6.นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะขอย้ายสงักดัสาขาวิชา ต้องยืน่คำาร้องขอทำาบัตรประจำานกัศกึษา (มสธ.26.1) มาพร้อม

กบัคำาร้องขอย้ายสงักดัสาขาวิชาด้วยเนือ่งจากเลขประจำาตัวนกัศกึษาจะกำาหนดตามสาขาวิชาทีศ่กึษาโดยในคำาร้องขอทำา

บัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.26.1)ให้นักศึกษากรอกเลขประจำาตัวนักศึกษาเดิมในแบบฟอร์มทั้งนี้ให้สำาเนาแบบฟอร์ม

การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.26.1)(สำาเนาแบบฟอร์มจากภาคผนวกหน้า213)

 นักศึกษา ที่ สมัคร เข้า ศึกษา ก่อน ปี การ ศึกษา 2552 ต้อง ชำาระ เงิน จำานวน 100 บาทเป็นค่าธรรมเนียม

เหมาจ่ายในการขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาตลอดอายุการเป็นนักศึกษาตามประกาศฯค่าธรรมเนียม

การศึกษา(ฉบับที่9)พ.ศ.2555

7.  การย้าย สังกัด สาขา วิชา/เปลี่ยน วิชา เอก ของ นักศึกษา พิการ*มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาส

ทางการศกึษาสำาหรบัผู้พิการเข้าศกึษาในสาขาวิชาต่างๆได้ตามศกัยภาพของตนเองและความพร้อมในการจดัการศกึษา

ของแต่ละสาขาวิชาโดยผู้พิการที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกสามารถขอรับคำาปรึกษาเพิ่มเติมและ

รับข้อสนเทศที่จำาเป็นก่อนตัดสินใจได้ที่ศูนย์ บริการ นักศึกษา พิการโทรศัพท์025047821-3โทรสาร025033868

e-mailaddress:ds.esoffice@stou.ac.thหรือจดหมายมาที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการสำานักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

8.  นักศึกษา ที่ เป็น ผู้ ต้อง ขัง สามารถ ย้าย สังกัด สาขา วิชา/เปลี่ยน วิชา เอก ได้ เฉพาะ  สาขา วิชา/วิชา เอก ต่อไปนี้

 1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์เฉพาะ แขนงวิชาไทยคดีศึกษาและแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 3.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 4.สาขาวชิาวิทยาการจดัการทกุวิชาเอกยกเว้นหลักสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติวิชาเอกการจดัการท่องเทีย่วและ

การโรงแรม

 5.สาขาวิชานิติศาสตร์

 6.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 7.สาขาวิชารัฐศาสตร์

 8.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 9.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

หมายเหตุ		 	 *		ใน	ปี	การ	ศึกษา	2554	เป็นต้น	ไป	สาขา	วิชา	ใด	ที่	โครงสร้าง	หลักสูตร	ต้อง	ศึกษา	ชุด	วิชาการ	อ่าน	ภาษา	ไทย	และชุดวิชา	ภาษา	อังกฤษ 

ทุก	ชุด	วิชา	ผู้	พิการ	ตาบอด	ทั้ง	สอง	ข้าง	ที่	จ	ะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	หรือ	สมัคร	เรียน	ต้องขอ	ค�า	แนะน�า	ปรึกษา	จากสาขา	วิชา	หรือ		ศูนย์	บริการ	

นักศึกษา	พิการ	ก่อน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	(ยกเว้นชุด	วิชา	10111	ภาษา	อังกฤษ	เพื่อ	การ	สื่อสาร	และ	ชุด	วิชา	10171	การ	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	

สามารถ	เข้า	ศึกษ	า	ได้)	ส�าหรับ	นักศึกษา	ที่	เข้า	ศึกษา	อยู่	ใน	หลักสูตร	ที่	มี	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	เป็น	ชุด	วิชาบังคับ		ก่อนหน้า	ปี	2544	ให้	ศึกษา	ได้	

จนกว่า	จะ	ส�าเร็จ	การ	ศึกษา

	 	 	 **		นักศึกษาท่ีเป็นผู้ต้องขังท่ีประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาไปศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	ต้องส่งใบ อนุญาต ให้เ ข้า ศึกษาในโครงการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตามพ ระ  ดำา ริฯ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุ ดาฯ สยาม บรม 

ราช กุมารี จากกรมราชทัณฑ์ มาเป็นหลักฐานการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาด้วยเท่านั้น	จึงจะได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาได้
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 5. การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
นกัศึกษาที่ใชเ้วลาศึกษาครบ3เท่าของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรแล้วและยังไมส่ำาเรจ็การศกึษาสามารถ

ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก1ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาที่ครบกำาหนด3เท่าของระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสูตรและให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว

เงื่อนไขการนับระยะเวลาการศึกษา3เท่าของหลักสูตรและระยะเวลาการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษา

1.  นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา โดยใช้หลักสูตรก่อนปีการศึกษา 2553

 1.1นกัศกึษาทกุหลักสูตรทีย่งัไม่สำาเร็จการศกึษาและใช้เวลาศกึษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศกึษาตาม

ที่กำาหนดไว้ในหลักสตูรสามารถขอต่ออายสุถานภาพนกัศกึษาได้อกี1ปีการศกึษานับแต่ภาคการศึกษาที่ครบกำาหนด

สามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

 1.2นกัศกึษาหลักสูตรปรญิญาตรีโดยใช้วุฒกิารศกึษาทีต้่องศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาเพ่ิมเตมิจาก

หลักสูตรปกติซึ่ งทำาให้จำานวนชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดเกินกว่าจำานวนที่หลักสูตรกำาหนดไว้(มากกว่า15ชุดวิชา)

มหาวิทยาลัยจะเพิ่มเวลาในการศึกษาจากที่กำาหนดให้อีก1ปีการศึกษาภายหลังจากครบระยะเวลา3เท่าของหลักสูตร

หากศกึษาครบระยะเวลาทีเ่พ่ิมแล้วยังไม่สำาเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรสามารถขอต่ออายุสถานภาพได้อกี1ปีการศกึษา

2.  นักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) โดยใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  

เป็นต้นไป จำานวนชุดวิชาที่ศึกษาขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัครเข้าศึกษา

 2.1ระยะเวลาการศึกษาขึ้นอยู่กับจำานวนชุดวิชาที่ศึกษาโดยคำานวนจากชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคต้น

และภาคปลายกำาหนดภาคการศึกษาละ3ชุดวิชากรณีมีชุดวิชาที่เหลือไม่ถึง3ชุดวิชาให้เพิ่มระยะเวลาการศึกษา

อีก1ภาคการศึกษา

 2.2ระยะเวลาการต่ออายุสถานภาพนกัศกึษา1ปีการศกึษาให้นบัระยะเวลาต่อจากปี/ภาคการศกึษาในข้อ2.1

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและแจ้งให้นักศึกษาที่มีสิทธิต่ออายุสถานภาพนักศึกษาทราบ และจะจัดส่ง

ใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา (มสธ. 25) ให้กับนักศึกษา โดยให้ดำาเนินการ ดังนี้

1.กรอกข้อความลงในใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา(มสธ.25)ให้ถูกต้องและครบถ้วน

2.ชำาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา300 บาท ชำาระด้วยบริการPayatPost โดยแนบ

สำาเนาใบเสร็จรับเงินมาพร้อมด้วย

3.ส่งใบคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา(มสธ.25)พร้อมหลักฐานค่าธรรมเนียมไปยังสำานักทะเบียนและ

วัดผลภายในระยะเวลาดังหนังสือแจ้งนักศึกษาเรื่อง“เรื่องการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครบ3เท่าของหลักสูตร”

กำาหนดไว้

4.หลงัจากสำานกัทะเบยีนและวัดผลไดร้บัใบคำารอ้งขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษา(มสธ.25)และคา่ธรรมเนยีม

ของนักศึกษาครบถ้วน จะส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบ และเมื่อดำาเนินการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1.ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีเหลืออยู่เฉพาะภาคการศึกษาที่กำาหนดไว้ในหนังสืออนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพ

นักศึกษาเท่านั้นจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นไม่ได้

2.กรณนีกัศกึษาไม่มชีดุวิชาทีจ่ะลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาที่ได้รบัอนมุติัให้ต่ออายุสถานภาพนกัศึกษา

ต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นและชำาระค่าบำารุงการศึกษา500บาทไปยังสำานักทะเบียนและวัดผล
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 6.  การขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเอกสารการสอนและข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่จัดสอบและเพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาในกิจกรรมอื่นๆสามารถ

ดำาเนินการขอเปลี่ยนที่อยู่ได้2ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 : เปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าไปที่เว็บไซต์http://www.stou.ac.th"บริการนกัศกึษา" นกัศกึษาปรญิญาตรีคำาร้องขอเปล่ียนที่อยู่ 

และดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1.1บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนที่อยู่ลงในแบบฟอร์มคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่และตรวจสอบข้อมูลการกรอก

ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 1.2กดปุ่มตกลงและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

 1.3มหาวทิยาลัยจะดำาเนนิการเปล่ียนทีอ่ยู่ให้นกัศึกษาภายใน 3 วันทำาการหลงัจากทีน่กัศกึษาทำาการตกลง

ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วอนึ่งในกรณีนักศึกษาดำาเนินการขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต ในช่วง 

45 วันก่อนสอบ มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว

 1.4เมือ่มหาวิทยาลัยดำาเนนิการเปล่ียนทีอ่ยู่ให้เรยีบร้อยแล้วจะจดัส่งใบอนมุตักิารเปลีย่นทีอ่ยู่ให้กบันกัศกึษา

เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของทีอ่ยู่ว่าตรงตามทีน่กัศึกษาแจ้งไว้หรอืไม่

ช่องทางที่ 2 : ยื่นคำาร้องเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์

ให้นักศึกษาสำาเนาแบบฟอร์มใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.7)จากหน้า200หรือdownloadแบบฟอร์มจาก

http://www.stou.ac.th"บริการนักศึกษา"นักศึกษาปริญญาตรี"แบบฟอร์มต่างๆและปฏิบัติตามข้อแนะนำา

ต่อไปนี้

1)กรอกแบบฟอร์มใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.7)ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน

2)กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อใช้ในการติดต่อกรณีพบปัญหาการดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่

3)กรอกช่ือสนามสอบทีต้่องการให้มหาวทิยาลัยจดัสอบให้(ดรูายชือ่สนามสอบจากระเบียบการสมคัรเป็นนกัศึกษา

และลงทะเบียนเรียน)

4) ตรวจทานรายละเอียดของท่ีอยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการนำาจ่ายของที่ทำาการไปรษณีย์

และหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าจากนั้นลงลายมือชื่อนักศึกษา

5)ส่งแบบฟอร์มใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.7)มาที่

ส่ง...
	 ฝ่ายรับนักศึกษา	สำานัก	ทะเบียนและวัดผล
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
	 ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำาบลบางพูด	อำาเภอปากเกร็ด
	 จังหวัดนนทบุรี		11120																	(เปลี่ยนที่อยู่)

ติด

แสตมป์
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7 5 0 0 0

5 9 4 0 5 5 0 9 9 9

5 9 4 0 5 5 0 9 9 9

ตัวอย่างการกรอกใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7)
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คำาชี้แจง 1) การเปลี่ยนที่อยู่จะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วดังนั้นนักศึกษาพึงติดตามการ

ส่งเอกสารการสอนและข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยตามที่อยู่เดิมจนกว่าจะได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนที่อยู่

 2) นักศึกษาที่ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่เข้ามาในช่วงเวลา45วันก่อนวันสอบมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการเปลี่ยนที่อยู่

ใหห้ลงัจากการสอบเสรจ็สิน้แลว้โดยจะจดัใหน้ักศกึษาเขา้สอบที่สนามสอบตามทีอ่ยูเ่ดมิหากนักศกึษาไม่สามารถ

เข้าสอบที่สนามสอบที่จัดให้ได้ สามารถติดต่อขอคำาแนะนำาการย้ายสนามสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการการศึกษาโทร.025047231

 3) กรณนีกัศึกษาขอเปลีย่นทีอ่ยู่ในชว่งการลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาประสบการณวิ์ชาชพีหรอืชดุวิชาการผลติต่างๆของ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือลงทะเบียนอบรม

เสริมประสบการณ์บัณฑิตและกำาลังรอรับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เข้าอบรมหรือเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ให้นักศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยกรอกแบบฟอร์มในคำาร้องทั่วไป(มสธ.11)แนบมาพร้อมกับคำาร้องขอ

เปลีย่นทีอ่ยู่เพ่ือมหาวิทยาลยัจะจดัส่งหนงัสือแจง้กำาหนดการเข้าอบรมหรอืเขา้ฝกึปฏิบติัเสรมิทกัษะไปใหน้กัศกึษา

ตามที่อยู่ใหม่
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 7. การขอเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
นักศึกษา	ที่	ประสงค์จะขอ	เปลี่ยน	คำานำา	หน้า	ชื่อ-ชื่อ-ชื่อ	สกุล	ต้อง	มี	คุณสมบัติ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
1.เป็นผู้มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาณวันที่ยื่นคำาร้อง

2.ต้องยื่นคำาร้องภายในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น

3.นักศึกษาที่สอบผ่านชุดวิชาสุดท้ายแล้วไม่ อนุญาต ให้เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

ขั้นตอนการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

1.นักศึกษาที่ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.8)จะ ต้อง ยื่น คำาร้อง ขอ ทำา บัตร ประจำา ตัว 

นักศึกษาฉบับ ใหม่ ร่วม ด้วย

2.กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.8)และแบบฟอร์มขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

(มสธ.26) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสำาเนาแบบฟอร์มใบคำาร้องจากภาคผนวกหรือdownload แบบฟอร์มจาก

http://www.stou.ac.th"บริการนักศึกษา"นักศึกษาปริญญาตรี " แบบฟอร์มต่างๆ
3.ส่งสำาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลจำานวน1ฉบับมาพร้อมแบบฟอร์มเช่นใบสำาคัญ

การสมรสใบสำาคญัการหย่าใบสำาคญัการขอใช้คำานำาหน้าชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุคำาส่ังแต่งตัง้ยศฯลฯแล้วแต่กรณีพร้อมทัง้รบัรอง

สำาเนาและลงลายมือชื่อทุกแผ่นให้เรียบร้อย

4.ชำาระเงินค่าธรรมเนียมการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาณที่ทำาการไปรษณีย์ด้วยบริการPayatPost

จำานวน100บาทและส่งไปพร้อมคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.8)และคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัว

นักศึกษา(มสธ.26)มาที่ฝ่ายรับนักศึกษาสำานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะ

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองว่า(เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล)
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 8. การขอท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้

 1.บัตรประจำาตัวนักศึกษาหาย 2.บัตรประจำาตัวนักศึกษาชำารุด

 3.เปลี่ยนยศคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล 4.บัตรประจำาตัวนักศึกษาหมดอายุ

 5.ย้ายสังกัดสาขาวิชา

ขั้นตอนการ ขอ ทำา บัตร ประจำา ตัว นักศึกษา ฉบับ ใหม่

ให้นักศึกษาที่ขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ส่งเอกสารไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลดังต่อไปนี้

1.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.26)ให้ชัดเจนและครบถ้วน(สำาเนา

ใบคำาร้องจากภาคผนวกหน้า212)

2.ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2นิ้วไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำาแต่งกายสุภาพห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม

ยิ้มเห็นฟันฉากหลังของภาพเป็นสีพื้นไม่มีลวดลายถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจำานวน1รูปติดรูปถ่ายในแบบฟอร์ม

ด้วยกาว(ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ)ที่มุมบนด้านขวามือของใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

3.ชำาระเงินค่าธรรมเนียมขอทำาบัตรนักศึกษา100บาทด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์กรณี

ทำาบัตรนักศึกษาฉบับใหม่

4.กรณทีำาบตัรประจำาตวันกัศกึษาเนือ่งจากย้ายสังกดัสาขาวชิานกัศกึษาตอ้งกรอกเลขประจำาตวันกัศกึษาเดมิ 

ในแบบฟอร์มขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา (มสธ.26.1) และจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมแบบฟอร์มขอย้าย

สังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก(มสธ.9)โดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา เนื่องจาก 

ได้ชำาระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่ายพร้อมกับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว

คำาชี้แจง

1.นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา และยังไม่ได้รับบัตรประจำาตัว

นักศึกษาให้ดำาเนินการดังนี้

1.1เมือ่นกัศกึษาได้รบัเอกสารการสอนแต่ยังไม่ได้รบับตัรประจำาตัวนกัศกึษาให้นกัศกึษาตรวจสอบข้อมลู

การจัดส่งบัตรประจำาตัวนักศึกษาที่จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์http://www.stou.ac.th"บริการนักศึกษา

"นักศึกษาปริญญาตรี"ตรวจสอบบัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือสอบถามที่ฝ่ายรับนักศึกษาสำานักทะเบียนและ

วัดผลโทรศัพท์025047215

 1.2หากตรวจสอบบัตรแล้วพบว่าบัตรประจำาตัวนักศึกษาสูญหายระหว่างการจัดส่ง ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้อง

ขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ไปยังสำานักทะเบียนและวัดผล

2.นักศึกษาที่ยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่และยังไม่ได้รับบัตรประจำาตัวนักศึกษา ในการ 

เข้าสอบให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 รูปไปติดต่อขอทำาบัตรเข้าสอบณ

กองอำานวยการสอบของสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

หมายเหต	ุ	 1)	กรณที�าบตัรนกัศกึษาใหม่เพราะบตัรประจ�าตัวนกัศึกษาหมดอายุ	ให้ย่ืนค�าร้องภายใน	90	วนั	นบัจากบตัรประจ�าตัวนกัศึกษาหมดอายุ 

	 	 	 2)		กรณีท�าบัตรนักศึกษาเนื่องจากเปลี่ยนค�าน�าหน้าช่ือ-ชื่อ-ช่ือสกุล	 ให้นักศึกษาย่ืนค�าร้องขอเปลี่ยนค�าน�าหน้าช่ือ-ชื่อ-ช่ือสกุลตาม 

แบบฟอร์ม	(มสธ.8)	โดยบรรจุในซองเดียวกันกับการยื่นค�าร้องขอท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำานักทะเบียนและวัดผลได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่งเป็น

ระบบสอบดว้ยคอมพิวเตอรท์ีเ่อือ้ประโยชนใ์หแ้กน่กัศกึษาทีพ่รอ้มจะสอบในชดุวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนโดยไมต่อ้งรอสอบไล่

ประจำาภาคการศึกษา รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า  การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

หรือ Walk-in Examมหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคปลายปีการศึกษา2553จนถึงภาคต้นปีการศึกษา2560

เปิดสอบมาแล้ว33ชุดวิชา

นกัศกึษาทีเ่ข้าสอบWalk-inExamซึง่จะเปดิสอบก่อนสอบไลป่ระจำาภาคประมาณ1เดอืนจะทราบผลการสอบ

ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ  (สำาหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว) นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ

Walk-inExam  จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำาภาคอีก แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบWalk-inExam สามารถ

เข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก นับว่าเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบ 35 ชุดวิชา 

10103ทักษะชีวิต 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ

10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ความปลอดภัย

10131สังคมมนุษย์ 54102 การบรหิารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย

10151ไทยศึกษา 54109 การยศาสตร์ 

10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

13413เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20301เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 54113สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน

30210การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน 54114สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การควบคุม

 และหลักการตลาด 60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

30211องค์การและการจัดการและ 71201วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 71202โภชนาการมนุษย์

32206สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 80101ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย*

40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 80102หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

41201กฎหมายมหาชน 80202สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

41212 กฎหมายแพ่ง2:หนี้ละเมิด* 80204เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 81310ปรัชญาการเมือง*

53202 การสาธารณสุขทั่วไป 81417การบริหารและการพัฒนาองค์การ

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

*เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย 
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81427กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 90406ดินน้ำาและปุ๋ย

90303พืชเศรษฐกิจ 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์

90305การผลิตสัตว์  และเทคโนโลยี

  

และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆเพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษาดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่http://www.stou.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เปน็นกัศกึษาของมสธ.หรอืผูเ้รยีนโครงการสัมฤทธิบตัรรุ่นทีล่งทะเบยีนเรียนชดุวชิาทีเ่ปดิสอบWalk-inExam

ในภาคการศึกษานั้นแต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้1คาบ

วิธีการสมัครสอบ
กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ. แล้วคลิกที่เมนู สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-inExam)

ค่าธรรมเนียมสอบ   ชุดวิชาละ300บาทชำาระเงินโดยตัดบัญชีKTBOnlineหรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

  ทั่วประเทศค่าธรรมเนียมครั้งละ10บาท

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภาคต้น ประมาณกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม

ภาคปลาย ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ
ภาคต้น   เสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคม

ภาคปลาย  เสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน

สอบวันละ2คาบคาบแรกเวลา9.00น.-12.00น.คาบที่สองเวลา13.30น.-16.30น.

ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์6-8 ชั้นลอยและชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

ณหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ศนูยวิ์ทยพัฒนามสธ.เพชรบรีุนครสวรรค์อดุรธานีจนัทบรีุนครศรีธรรมราช

ลำาปางอุบลราชธานีสุโขทัยนครนายกและยะลา(จัดเฉพาะวันอาทิตย์)
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กิจกรรมก่อนส�าเร็จการศึกษา
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาตามข้อกำาหนดของ

หลักสูตรการศึกษากล่าวคือ หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้กำาหนดให้มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็น

ชดุวิชาบงัคับในโครงสรา้งหลักสูตรการศกึษาซึง่นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสุดทา้ยและเข้ารบัการ

อบรมตามจำานวนวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยนักศึกษาจะต้องชำาระค่าอาหารและที่พักตามจำานวนที่

มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ซึ่งได้กำาหนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้2 ส่วนคือ สอบภาคทฤษฎีตาม

ตารางการสอบไล่ประจำาภาคโดยส่วนนี้ได้กำาหนดคะแนนการประเมินไว้ร้อยละ40 และเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพจำานวน4คืน5วันตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้นักศึกษาส่วนนี้ได้กำาหนดคะแนนในการ

ประเมินไว้ร้อยละ60และจะนำาคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันเพื่อตัดสินผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

การส�าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเมื่อ

1.สอบได้จำานวนชดุวิชาครบถ้วนตามหลกัสูตรและข้อกำาหนดอืน่ๆของสาขาวชิาคอืปรญิญาตรีศกึษาไม่น้อยกว่า

12-28ชุดวิชาและประกาศนียบัตรศึกษาไม่น้อยกว่า5-6ชุดวิชา

2.มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

4.ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชว่าด้วยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547ข้อ64กำาหนดให้นกัศกึษา

ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 (ก)สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ

 (ข)ไม่เคยสอบได้คะแนนลำาดับชั้นUในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร

 (ค)ไม่เคยเรียนซำ้าชุดวิชาใดเพื่อยกระดับคะแนน

 (ง)มีชุดวิชาสะสมของลำาดับชั้นHเป็นจำานวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด

(2)เกียรตินิยมอันดับสองมีคุณสมบัติตามข้อ(ก)(ข)และ(ค)อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำาดับขั้นH

เป็นจำานวน ไม่ น้อย กว่า ครึ่ง หนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด

(3)สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆหมายถึงสอบได้ชุดวิชา

ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติสำาหรับกรณีที่สาขาวิชากำาหนดให้

นกัศกึษาเรยีนชดุวิชาเพ่ิมขึน้เพราะผู้สมคัรเรยีนใช้วุฒิการศกึษาไม่ตรงตามคณุสมบติัที่กำาหนดจงึไม่มีสิทธิได้รับปริญญา

เกียรตินิยมตามข้อบังคับฯดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดในหลักสูตร

การสำาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร
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(4)นกัศกึษาที่ได้รบัเทยีบผลการศกึษาและเทยีบประสบการณ์หรอืโอนชดุวชิาไม่มีสทิธิได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม

(5)บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยมและบัณฑิตที่ได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม

บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด

ในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองคำาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น

การขอส�าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารขอสำาเร็จการศึกษา

ให้แก่นักศึกษาประกอบด้วยใบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา(มสธ.10)คำาชี้แจงแบบกรอกชื่อ-ที่อยู่และบัตรสีเหลือง

เพ่ือจดัทำาทำาเนยีบบณัฑติให้นกัศกึษาดงันัน้เมือ่นกัศกึษาได้รบัใบแจ้งผลการสอบชดุวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษา

สุดท้ายว่าสอบผ่านทุกชุดวิชาแล้วนักศึกษาต้องดำาเนินการดังนี้

1)กรอกข้อมูลลงในใบคำาร้องขอสำาเร็จการศกึษา(มสธ.10)และกรอกเฉพาะชือ่-ที่อยู่ที่นกัศกึษาใช้ติดต่อกบั

มหาวิทยาลัยและเลขประจำาตัวนักศึกษาลงในสติกเกอร์จำานวน6แผ่นที่จัดส่งให้

2)เตรียมภาพถ่ายขาวดำาหรือภาพสี(สวมครุย)ขนาด1นิ้วจำานวน7รูปถ่ายไม่เกิน6เดือนหน้าตรง

ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำาเขียนชื่อ-ชื่อสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาที่หลังรูปถ่ายทุกรูป

3)สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีให้กรอกรายละเอยีดในบัตรสีเหลอืงและนำารปูถ่ายขนาด1นิว้จำานวน1รปู

เย็บติดกับบัตรสีเหลืองเพื่อนำาไปจัดทำาทำาเนียบบัณฑิตต่อไป

4)ส่งเอกสารในข้อ1)ถึง3)ไปยังสำานักทะเบียนและวัดผลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำาหนังสือรับรอง

การสำาเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา

การออกหนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษา
ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละภาคการศึกษาสำานักทะเบียนและวัดผลจะใช้เวลาประมาณ35-45วันใน

การประกาศผลการสอบในทุกสาขาวิชาหลังจากนั้นสำานักทะเบียนและวัดผลจะเริ่มดำาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้สำาเร็จ

การศึกษาซึ่งใช้เวลาประมาณ2-3เดือนและนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสำาเร็จการศึกษาภาย หลัง จาก 

สภา มหาวิทยาลยั อนมุตั ิการ สำาเรจ็ การ ศกึษา แล้วสำานกัทะเบียนและวัดผลจะดำาเนนิการจัด ส่งหนงัสอื รบัรอง การ สำาเรจ็ การ ศกึษา

(มสธ.14) พร้อม ใบ คำาร้อง ขอ ขึ้น ทะ เบียน บัณฑิต (มสธ.16) ให้ นักศึกษานักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อ

จะมีสิทธิ์ขอรับใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.15)ฉบับภาษาไทย(ฉบับแรก)และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป



75 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การขอหนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว(มสธ.13)
1.   ทาง ไปรษณีย์

 1.1กรอกคำาร้องขอเอกสารสำาคญัทางการศกึษา(มสธ.30/1)ให้ครบถ้วนและชดัเจนด้วยตัวบรรจง(สำาเนา

ใบคำาร้องจากภาคผนวกหน้า211)

 1.2ส่งใบแจ้งผลการสอบของภาคการศึกษาสุดท้ายฉบับ จริง(ควรถ่ายสำาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย)

 1.3ส่งหลักฐานการชำาระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาทที่ชำาระด้วยบริการPayatPost

 1.4ส่งใบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา(มสธ.10)(สำาเนาใบคำาร้องจากภาคผนวกหน้า203)

 1.5รูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาตรีขนาด1นิ้วจำานวน1รูปสำาหรับระดับประกาศนียบัตรให้สวมชุด

แต่งกายสุภาพ

 1.6ส่งเอกสารในข้อ1.1-1.5มายังสำานกัทะเบยีนและวัดผลมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราชตู้ปณ.333

ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

2.  ติดต่อ ที่ มหาวิทยาลัย

 2.1ตดิต่อศนูย์บริการร่วมแบบครบวงจรโดยกรอกข้อความในแบบการขอใบรบัรอง/ใบรายงานผลการศกึษา

กรอกด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน

 2.2ส่งคำาร้องพร้อมใบแจ้งผลการสอบของภาคการศกึษาสุดท้ายฉบับ จริงและรปูถ่ายชดุครุยระดับปริญญาตรี

ขนาด1นิ้วจำานวน1รูปสำาหรับระดับประกาศนียบัตรให้สวมชุดแต่งกายสุภาพ

 2.3ชำาระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาท

 2.4นกัศกึษาสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืรบัรองการสำาเรจ็การศกึษาฉบบัชัว่คราว(มสธ.13)ได้ภายใน15วัน

หลังวันที่ยื่นคำาร้อง

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบรับรองการสำาเร็จการศึกษา(มสธ.14)และใบคำาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต(มสธ.16)

ให้แก่นักศึกษาที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัณฑิตและต้องดำาเนินการดังนี้

1)กรอกรายละเอยีดต่างๆในแบบฟอร์มขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติ(มสธ.16)โดยชำาระเงนิด้วยบรกิารPayatPost

ณที่ทำาการไปรษณีย์จำานวน800บาท

2)นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วสำานักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript)ให้ทางไปรษณีย์โดยจะแจ้งกำาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทราบต่อไป

การออกใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว สำานักทะเบียนและวัดผลจะดำาเนินการจัดทำาใบรายงาน

ผลการศกึษา(มสธ.15)ฉบบัภาษาไทยฉบบัแรกตามลำาดบัของนกัศกึษาในภาคการศกึษาต่างๆแล้วจดัสง่ให้ทางไปรษณยี์

โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.15) ฉบับ แรก เป็นการ เร่ง ด่วน สามารถติดต่อ

ทางไปรษณีย์หรือติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยโดยดำาเนินการดังนี้
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กรณี	ติดต่อ	
1.  ทางไปรษณีย์

 1.1เขียนเป็นจดหมายโดยระบุรายละเอียดต่างๆดังนี้

 -ชื่อ-ชื่อสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาชื่อสาขาวิชาวิชาเอก

 -วันเดือนปีที่สำาเร็จการศึกษา

 -ภาคการศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา

 1.2กรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์ม(มสธ.16)พร้อมค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำานวน

800บาท(กรณีที่ยังไม่ชำาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)โดยชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการ

ไปรษณีย์

 1.3ส่งใบคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา(มสธ.30/2)หรือจดหมายตามข้อ1และข้อ2ไปยัง

สำานักทะเบียนและวัดผล

2.  ติดต่อ ด้วย ตนเอง

 2.1ยื่นคำาร้องโดยกรอกข้อความในแบบการขอใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาที่ศูนย์บริการร่วมแบบ

ครบวงจรและที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทุกแห่งดูรายละเอียดหน้า92-94

 2.2นำาบตัรประจำาตวันกัศกึษามาเป็นหลกัฐานในการย่ืนคำาร้องขอใบรายงานผลการศกึษา เร่ง ด่วน(มสธ.15)

 2.3กรอกรายละเอยีดต่างๆในแบบฟอร์มขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติ(มสธ.16)พร้อมชำาระค่าธรรมเนยีมจำานวน

800บาทที่มหาวิทยาลัย(กรณีที่ยังไม่ชำาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)

 2.4นักศึกษาสามารถรับใบรายงานผลการศึกษาเร่งด่วน(มสธ.15)ด้วยตนเองได้หลังจากวันที่ยื่นคำาร้อง

เป็นเวลา15วัน

สำานัก ทะเบียน และ วัดผล จะ ดำาเนิน การ จัด ทำา ใบ รายงาน ผล การ ศึกษา (มสธ.15) ให้ แก่นักศึกษา ที่ ดำาเนิน การ 

ขึ้น ทะเบียน บัณฑิต เรียบร้อย แล้ว เท่านั้น

กรณีนักศึกษาต้องการขอใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.15)ฉบับ ที่ 2สามารถติดต่อทางไปรษณีย์หรือติดต่อ

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยโดยใช้รูปถ่าย(สวมครุยระดับปริญญาตรีและแต่งกายสุภาพสำาหรับระดับประกาศนียบัตร)

ขนาด1นิ้วจำานวน2รูปและค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาทโดยชำาระเงินด้วยบริการPayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์

การขอรับปริญญาบัตร
1)มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษาละ1ครั้งซึ่งสำานักบริการการศึกษาจะแจ้ง

รายละเอียดให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลหาก ภายใน เดือน กรกฎาคม นักศึกษา ยัง ไม่ ได้ รับ แจ้ง ราย ละเอียด เกี่ยว กับ 

การ เข้า รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร ควร ติดต่อ มายัง สำานัก บริการ การ ศึกษา โดย ด่วน

2)หากนักศึกษาไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำาหนดเวลามหาวิทยาลัยจะจัดส่งปริญญาบัตร

ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์หลัง จาก พิธี พระราชทาน ปริญญา บัตร เสร็จ สิ้น แล้ว ประมาณ 45 วัน หาก ยัง ไม่ ได้ รับ 

 ขอ ให้ ติดต่อ ทวงถาม มายัง สำานัก ทะเบียน และ วัดผล ทั้งนี้ ไม่ ควร เกิน 2 เดือน นับ จาก วัน รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร 

เพ่ือสำานักทะเบียนและวัดผลจะได้ตรวจสอบและไต่สวนไปรษณียภัณฑ์สูญหายกับไปรษณีย์ภายใน ระยะ เวลา ไม่ เกิน  

6 เดือน หลัง จาก ส่ง ปริญญา บัตร ให้ นักศึกษา

เนื่องจากแบบ	ฟอร์ม	และ	ใบ	คำาร้อง	ประเภท	ต่างๆ	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โปรดดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มและใบคำาร้องที่ต้องการจาก	เว็บไซต์	http://www.stou.ac.th
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บริการสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริการนักศึกษาผ่านเว็บไซต์

เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาสอบถามข้อมูลต่างๆก่อนดำาเนินกิจกรรมต่างๆในขณะศึกษา

ในมหาวิทยาลัยโดยเขา้ไปลงทะเบยีนเข้าใชง้านระบบได้ที่https://regis.stou.ac.thซึง่จะมคีำาแนะนำาในการใชง้านอธิบาย

ไว้โดยละเอียดเพื่อใช้บริการในเรื่องต่างๆดังนี้

 1.บริการสอบถามประวัตินักศึกษา

 2.บริการสอบถามข้อมูลการลงทะเบียน

 3.บริการสอบถามผลการจัดส่งวัสดุการศึกษา

 4.บริการสอบถามผลการรับกิจกรรมประจำาชุดวิชา

 5.บริการสอบถามสนามสอบ

 โปรแกรมที่ให้บริการสอบถามข้อมูลข้างต้นเหมาะกับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และWebBrowser

เช่นGoogleChrome และMozillaFireFox หากพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อที่ ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและ

บริการนักศึกษาe-mail:re.reoffice@stou.ac.th หรือที่http://www.stou.ac.th/offices/ore/HelpDesk/ หรือ

โทร025047231

การให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์
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มหาวิทยาลยัจดัโครงการสมัฤทธิบตัรใน2ระดบัไดแ้ก่โครงการสัมฤทธิบตัรและโครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑติ

ศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสัมฤทธิบัตร
เปน็โครงการที่ให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคมโดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆสู่ประชาชนทัว่ไปไม่จำากดั

อายุและวุฒิการศึกษา โดยชุดวิชาที่เปิดสอนเป็นชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยประมาณ380 ชุดวิชา

2รายวิชาเลือกเรียนได้ครั้งละ1-3ชุดวิชา/รายวิชาเมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรอง

ความรู้และเมือ่สมคัรเปน็นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยสามารถโอนชดุวิชาเขา้ในหลักสตูรการศกึษาได้ทัง้นีต้้องเปน็ชดุวิชา

ที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าสู่“การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร”เพื่อให้นักเรียนทุกคน

ไดร้บัโอกาสทีด่เีรยีนปรญิญาตรกีอ่นจบมธัยมศึกษาตอนปลายและสะสมชดุวิชาทีส่อบผา่นเมือ่พรอ้มจงึโอนเขา้หลกัสูตร

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าศึกษา“จบปริญญาตรีเมื่ออายุยังน้อย  เพิ่มทางเลือกใน การ

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ” 

ผูป้ระกอบอาชพีทกุหน่วยงานศกึษาชดุวชิาในโครงการฯนำาความรูไ้ปพัฒนาคณุภาพชวิีตเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำางานและยกระดับวิทยฐานะในวิชาชีพของตนเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่กับการศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาตรีได้ เมื่อสอบผ่านสามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่

ขณะนั้นได้จะทำาให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยต้องโอนชุดวิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตรให้แล้วเสร็จก่อน

ภาคการศกึษาท่ีจะลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพีทัง้นี้ชดุวชิาที่โอนจะตอ้งเปน็ชดุวิชาที่ปรากฏในโครงสรา้ง

หลักสูตรที่ศึกษา

โครงการสัมฤทธิบัตรยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษา

เพื่อนำาความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพ้นโทษออกสู่สังคมภายนอกทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และคืนคนดีสู่สังคม

แนะน�าชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดใหม่และน่าสนใจ
ชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรียนรู้ระบบเสียงภาษาจีนกลางการถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษร(ตัวอักษรที่

ใช้แทนเสียงอ่าน)ภาษาจนีกลางระบบพินอนิคำาศพัท์พ้ืนฐานและบทสนทนาที่ใช้ส่ือสารกันทัว่ไปในชวิีตประจำาวันโครงสร้าง

ทางไวยากรณ์และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ550ตัว

ชุดวิชาภาษาจีนเพือ่การพาณชิย์เรยีนรูเ้กีย่วกบัคำาศพัท์พ้ืนฐานสำานวนและบทสนทนาที่ใช้สือ่สารกันทัว่ไปทางการ

พาณิชย์โครงสร้างทางไวยากรณ์การเรียนรู้ฝึกฝนโครงสร้างบทสนทนาและการฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ500ตัว

ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมรการฝึกเขียนอักษรภาษาเขมรทั้งอักษรเชลียง

และอักษรมูลคำาศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำาวันโครงสร้างไวยากรณ์ทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อ

การสื่อสารในระดับพื้นฐานคำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

โครงการสัมฤทธิบัตร
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ชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  เรียนรู้คำาศัพท์และสำานวนภาษาจีนที่ใช้ในการท่องเที่ยว  การฝึกทักษะ

การพูดในสถานที่ท่องเที่ยวหรือในสถานการณ์อื่นระหว่างเดินทาง

ชุดวชิาภาษาเขมรเชิงธรุกจิ เรยีนรูค้ำาศพัทแ์ละสำานวนข้อความที่ใชใ้นธุรกจิการติดตอ่ธุรกจิการแลกเปลีย่น

เงินตราการติดต่อโรงแรมและธนาคารสินค้านำาเข้าและส่งออกฝึกอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรเชิงธุรกิจธุรกิจสำาคัญ

ในราชอาณาจักรกัมพูชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการธุรกิจ เสนอสาระความรู้ คำาศัพท์ สำานวน และบทสนทนาที่ใช้ส่ือสารทางธุรกิจ

การค้าการลงทุนนอกจากนี้ยังมีการฝึกอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรที่ใช้สื่อสารเพื่อธุรกิจความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสำาคัญใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายวิชาภาษาเขมรเพือ่การท่องเทีย่ว เสนอสาระความรูเ้กีย่วกบัคำาศพัท์สำานวนและบทสนทนาที่ใช้ส่ือสารเพ่ือ

การท่องเที่ยวและการบริการแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญในราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการสัมฤทธิบัตรเปิดรับสมัครผู้เรียนปีละ4ครั้งดังตารางด้านล่างสามารถสมัครเรียนทางไปรษณีย์และ

สมคัรด้วยตนเองที่ศนูย์วิทยพัฒนามสธ.และทีท่ำาการของมหาวิทยาลัยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมลูเพ่ิมเติมและดาวน์โหลด

ใบสมัครฯได้ที่http://www.stou.ac.thเลือกโครงการสัมฤทธิบัตร

ตาราง การ สมัคร เรียน และ การ สอบโครงการสัมฤทธิบัตรตามช่วงเวลา ปีละ 4 ครั้ง

ครั้งที่ กำาหนดการรับสมัคร วันสอบ

1 มกราคม-มีนาคม วันเสาร์และวันอาทิตย์ปลายเดือนกรกฎาคม

2 เมษายน-มิถุนายน วันเสาร์และวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายน

3 กรกฎาคม-กันยายน วันเสาร์และวันอาทิตย์ปลายเดือนมกราคมปีถัดไป

4 ตุลาคม-ธันวาคม วันเสาร์และวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมปีถัดไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่จำากัดอายุและวุฒิการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษาและอื่นๆ

ไว้ด้วยแล้ว

●		 ชุดวิชาละ 1,100 บาทยกเว้นชดุวชิาทีม่สีือ่โสตทศัน์เพ่ิมเตมิ เช่นวีซดีีดวีีดีMP3และซดีมีลัติมเีดยีประกอบ

ชุดวิชาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าชุดวิชาปกติ

●		 รายวิชาละ 1,000 บาทมี1รายวิชาคือ

 รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว1 รหัส11017

การสมัครเรียนซ�้าในชุดวิชา/รายวิชาเดิม
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ จะไม่มีการสอบซ่อมหากประสงค์จะสมัครเรียน

ในชุดวิชาและรายวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่านและไม่ได้เข้าสอบนั้นสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษา

ยกเว้นชุดวิชา/รายวิชาดังกล่าวมีการปรับปรุงเอกสารการสอนโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

-ชุดวิชาละ400บาท -รายวิชาละ500บาท
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การโอนชุดวิชา
ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาของโครงการสัมฤทธิบัตรนอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้

ในชดุวิชา/รายวิชานัน้ๆแล้วเมือ่สมคัรเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลัยยังสามารถนำาชดุวิชาที่สอบผ่านแล้วโอนเข้าหลักสตูร

ปริญญาตรีได้โดยทุกชุดวิชาที่โอนจะต้องมีปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบันสำาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สามารถใช้สิทธิขอโอนได้หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกท่านประมาณกลางปีของทุกปีทั้งนี้ผู้เข้า

ร่วมพิธีไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหากไม่สามารถร่วมงานพิธีมอบฯได้มหาวิทยาลัยจะจดัส่งใบสัมฤทธิบตัรไปให้ทาง

ไปรษณย์ีหลังจากเสร็จพิธีมอบ

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เปน็โครงการที่ใหบ้รกิารวิชาการแกส่งัคมสำาหรบัผูจ้บปรญิญาตรทีีต้่องการเพ่ิมพูนความรู้ทกัษะความชำานาญ

ในการพัฒนาวิชาชีพของตน และยกระดับวิทยะฐานะ แก่ผู้ประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

เข้าเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้นำาชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทมาให้เลือก

เรียนได้ตามความสนใจผู้สนใจสมัครเรียนได้ครั้งละ1-2ชุดวิชามีเวลาในการศึกษาแต่ละครั้งประมาณ4เดือนและ

เขา้สอบไล่พรอ้มนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทณสนามสอบศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดัทัว่ประเทศเมือ่สอบผา่นตามเกณฑ์

การประเมินผลของมหาวิทยาลัยจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ
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การรับสมัคร
โครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑติศกึษาเปิดรบัสมคัรปีละ2ครัง้โดยผูส้นใจสามารถเลือกเรยีนได้ครัง้ละ1-2ชดุวิชา

จาก8สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยดังนี้1)สาขาวิชาศิลปศาสตร์2)สาขาวิชารัฐศาสตร์3)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ5)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์6)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7)สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์8)สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อ่านรายละเอียดและdownloadใบสมัครจากhttp://www.

stou.ac.thหัวข้อหลักสูตรเปิดสอนเลือกหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ กำาหนดการรับสมัคร วันสอบ

1 เมษายน-มิถุนายน วันเสาร์และวันอาทิตย์ปลายเดือนมกราคมปีถัดไป

2 ตุลาคม-ธันวาคม วันเสาร์และวันอาทิตย์ปลายเดือนกรกฎาคมปีถัดไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
1.เปน็ผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่จากมหาวิทยาลัยหรอืสถาบนัอดุมศึกษาทีค่ณะกรรมการ

การอุดมศึกษาหรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรองและ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำาหนด

3.ต้องไม่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้สมัครเรียนต้องชำาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ11,200บาทโดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและ

ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงทะเบียนเรียนซ�้าชุดวิชาเดิม
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา หากต้องการสมัครเรียนชุดวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ

เสียค่าใช้จ่ายชุดวิชาละ9,500 บาท ยกเว้น ชุดวิชานั้นมีการปรับปรุงเอกสารการสอนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำานวน

และโปรดแนบใบแจ้งผลการสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ

การโอนชุดวิชา
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเมื่อเรียนสำาเร็จและได้รับผลการประเมินระดับคะแนนBหรือ3.00

ขึน้ไปสามารถนำาชดุวิชาทีเ่รยีนจากโครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษามาโอนเขา้ในหลักสูตรการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา

ของ มสธ. ได้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย และชุดวิชาที่โอนนั้นเป็นชุดวิชา

ในโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเองตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย

โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้แก่

1) สื่อหลัก -สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งประกอบด้วยแนวการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา(แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า

6หน่วยกิตทวิภาค)
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2) สื่อเสริม -สื่อโสตทัศน์เช่นดีวีดีซีดีวีซีดีและMP3สื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสารบทความและสื่อสิ่งพิมพ์

อื่นๆ

3) กจิกรรมปฏสิมัพนัธ ์เปน็กจิกรรมทีจ่ะชว่ยเสรมิเติมเตม็ในสว่นทีเ่ปน็ทกัษะพิสยัและเจตพิสยัเปน็การพบปะ

สนทนาโต้ตอบระหว่างอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาโดยจะ

มีคะแนนเก็บและคะแนนสอบข้อเขียนตามแต่สาขาวิชานั้นๆกำาหนดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีดังนี้

 3.1การสัมมนาเสริม ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบของการอภิปราย การนำาเสนอผลงาน

ซึ่งกำาหนดไว้ในเอกสาร “แผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา” ผู้เรียนต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

อาจารย์จะให้คะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน โดยจัดให้มีการสัมมนาเสริมครั้งละ2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจะนัดหมายกับผู้เรียนต่อไป

 3.2การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์(e-Learning)เป็นการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

ส่งงานเสนอผลงานโดยต้องมีการร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และผู้เรียนบนเครือข่าย

 3.3การสมัมนาเข้มเปน็การนดัหมายใหผู้เ้รยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในชดุวชิาแกนหรอืชดุวชิาเฉพาะของสาขา

วิชานั้นๆต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการอภิปรายกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยและสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มพร้อม

นำาเสนอในการสัมมนาเข้มจะใช้เวลาประมาณ2-3วันในวันศุกร์-วันอาทิตย์ณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ชมรมนักศึกษามสธ.
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำาหนดให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นหลักนักศึกษาจึงต่างคนต่างเรียนอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่โอกาสที่จะรู้จักสนิทสนมกับเพื่อนใน

ท้องถิ่นที่เรียนร่วมสาขาวิชาเดียวกันจึงมีน้อยหรือเมื่อมีปัญหาวิชาการต้องการจะไต่ถามจากอาจารย์ผู้สอนแม้จะติดต่อ

ได้ทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์และจากการเข้ารับการสอนเสริมแต่ก็มีข้อจำากัดอยู่บ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จงึเหน็ว่านกัศกึษาในแต่ละท้องถิน่น่าจะสามารถรวมตัวกนัทำากิจกรรมเพ่ือจะได้มโีอกาสรูจ้กัสนทิสนมกันเพ่ือช่วยเหลือกนั

ทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไปมหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นจังหวัดละ1ชมรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
 1.1เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา

 1.2เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านวิชาการและอาชีพระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษาหรือนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

 1.3ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา

 1.4ให้บริการให้ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน

2.รูปแบบโครงสร้างของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

ทะเบียน

กรรมการ

คณะที่ปรึกษา

รองประธานรองประธาน
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การจดัตัง้องค์กรนกัศกึษาในรปูของชมรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชจงัหวัดต่างๆในแต่ละชมรม

นักศึกษาจะมีคณะกรรมการชมรมที่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำาปีเพื่อเลือกตั้ง

คณะกรรมการของชมรม

3.ประเภทของกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
 3.1กิจกรรมด้านวิชาการ

  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลด้านวิชาการในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จเช่นโครงการ

เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำาเร็จโครงการเพื่อนช่วย-เพื่อนเรียนโครงการเตรียมตัวก่อนสอบห้องสอบจำาลองและการ

สัมมนาผู้นำาชมรมนักศึกษา

 3.2กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพเช่นกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาและกีฬาพื้นบ้าน

 3.3กิจกรรมด้านบำาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาค่ายมสธ.

เขียวทองสัมพันธ์กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมมสธ.ร่วมใจต้านภัยหนาว

 3.4กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเช่นกิจกรรมค่ายธรรมะกับชมรมนักศึกษา

 3.5กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเช่นกิจกรรมไหว้ครูในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กิจกรรม

รดน้ำาดำาหัวคณาจารย์ในวันสงกรานต์กฐินพระราชทานและงานวันลอยกระทงเป็นต้น
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4.การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษา
 4.1สมัครด้วยตนเองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ชมรมนักศึกษาประจำาจังหวัดหรือ

 4.2สมัครทางไปรษณีย์ถึงชมรมนักศึกษาหรือ

 4.3ติดต่องานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาสำานักบริการการศึกษามสธ.โทรศัพท์025047697

5.ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
 5.1มีโอกาสเรียนสำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย

5.2ได้พบกับเพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

5.3ได้รับคำาปรึกษาแนะนำาและการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน

5.4ได้ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5.5ได้ฝึกความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี

นกัศกึษาที่สนใจจะสมคัรเป็นสมาชกิชมรมนกัศกึษามสธ.สามารถติดต่อสมคัรได้ในวันปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่

(ภาคต้น)หรือติดต่อกับประธานชมรมนักศึกษามสธ.แต่ละจังหวัดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในhttp://www.stou.ac.th

สำานักบริการการศึกษาgหน่วยงานในสังกัดgฝ่ายกิจการนักศึกษาgกิจกรรมชมรมนักศึกษาหรือติดต่อฝ่ายกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025047638-9
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การศึกษาวิชาทหาร
นกัศกึษาซึง่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารระหว่างศกึษาในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชต่อจนจบหลกัสูตร

ชั้นปีที่3ถึง5ของกรมการรักษาดินแดนสามารถสมัครเรียนได้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.		คุณสมบัติ	ผู้	สมัคร	วิชา	ทหาร
 1.1สำาเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่2

 1.2ไม่เคยหยุดพักการศึกษาวิชาทหารมาแล้วเกิน2ปี(นับถึงวันสมัคร)

 1.3มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสมัคร)

 1.4ไม่เป็นทหารประจำาการหรือทหารกองประจำาการหรือถูกกำาหนดตัวเข้ากองประจำาการแล้ว

 1.5มีภูมิลำาเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกณศูนย์ฝึกกำาลังสำารองกรมการรักษา

ดินแดนถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครก่อนจึงขอโอนย้ายไปเรียนณศูนย์ฝึกในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำาเนาอยู่

2.	ระยะ	เวลา	การ	รับ	สมัครระหว่างวันที่	15	มกราคม-30	มิถุนายน	ของ	ทุก	ปี
3.	การ	สมัคร
 ขอรับเอกสารสมัครเรียนวิชาทหารทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์หรือสมัครเรียนด้วยตนเองที่

 -	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	สำานัก	บริการ	การ	ศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำาบลบางพูดอำาเภอ
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025047638-9,025047697,0814222356,0983504377

 -สำาหรบัผู้ที่อยู่ในส่วนภูมภิาคสามารถตดิต่อขอใบสมคัรเรยีนวิชาทหารได้ที	่ศนูย์	วทิย	พัฒนา	มสธ.10จงัหวัด
ได้แก่นครสวรรค์ลำาปางสุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครนายกเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลา
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การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
นกัศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชสามารถขอผ่อนผนัการเข้ารับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงการผ่อนผนั

เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้พ.ศ.2549ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

●		คุณสมบัติ	
 1.เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 2.ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน(กรณีเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องสอบผ่าน2ชุดวิชา)

 3.นกัศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาผ่อนผนัได้จนบคุคลนัน้มอีายุครบ26ปีบรบิรูณ์เว้นแต่นสิติหรอื

 นักศึกษาแพทยศาสตร์

●		หลักฐานการผ่อนผัน
 1.รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำานวน2รูป

 2.สำาเนาใบสำาคัญสด.9

 3.สำาเนาใบสำาคัญสด.10ในกรณีย้ายภูมิลำาเนาทหาร(ถ้ามี)

 4.สำาเนาทะเบียนบ้าน

 5.สำาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี)

   (การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลต้องนำาหลักฐานสด.9ไปเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยจึงจะทำาการ

 ผ่อนผันได้)

 6.สำาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

 7.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

 8.สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

 สำาเนาหลกัฐานการผ่อนผนัทกุฉบบัผูส้มคัรต้องรบัรองความถกูต้องตรงกบัต้นฉบบัจรงิและลงลายมอืชือ่กำากบั

●		ขั้นตอนการดำาเนินการ
 ส่งหลักฐานการผ่อนผันมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาสำานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

●		ช่วงเวลาการผ่อนผัน
  ต้องดำาเนินการส่งหลักฐานภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

●		ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
 นางชญานิศเปลี่ยนศรีเมืองงานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025047638,0983504377โทรสาร025033868
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กีฬามหาวิทยาลัย
นกัศึกษาซึง่มีความประสงค์จะสมคัรเข้ารบัการคดัเลือกเป็นนกักฬีาของมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราชเพ่ือเป็น

ตัวแทนไปแข่งขันในกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.		คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัคร
 1.1มีอายุไม่เกิน28ปีโดยให้นับถึงวันที่1มกราคมของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน

 1.2เป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน

 1.2.1 กรณีเป็นนักศึกษาใหม่แรกเข้าต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่1ไม่น้อยกว่า2ชุดวิชา

 1.2.2 กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบันต้องสอบผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า3ชุดวิชาและต้องลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างน้อย2ชุดวิชา

2.		ระยะ	เวลา	รับ	สมัคร
 ตั้งแต่1มกราคม-30กรกฎาคมของทุกปี

3.		การขอรับใบสมัครและการสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 นกัศกึษาทีส่นใจสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นนกักฬีามหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชสามารถขอใบสมคัรได้ที่

 3.1ทางจดหมายโดยส่งแบบขอรับใบสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย(ด้านล่าง)มาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สำานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

11120

 3.2ติดต่อขอรับใบสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย ได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำาปาง

สุโขทัยอุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์นครนายกเพชรบุรีจันทบุรีนครศรีธรรมราชและยะลา

 3.3ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์http://www.stou.ac.th เลือก สำานัก/

หน่วยงานเลือกสำานักบริการการศึกษาเลือกฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ให้นักศึกษากรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ครบถ้วน

ส่งมาที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

4.		การ	ประกาศ	ราย	ชื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็น

ตัวแทนมหาวิทยาลัยรวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของกีฬามหาวิทยาลัยทางหน้าเว็บไซต์ข้างต้น

✂

แบบ	ขอรับ	ใบ	สมัคร	เป็น	นักกีฬา	มหาวิทยาลัย	(กรุณา	กรอก	ข้อความ	ด้วย	ตัว	บรรจง)
 

ข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว)	...............................................ชื่อ	สกุล................................... 

รหัส	นักศึกษา...............................อยู่	บ้าน	เลข	ที่......................หมู่	ที่.............ซอย.............................. 

ถนน.........................................ต�าบล/แขวง..........................................อ�าเภอ/เขต....................... 

จังหวัด......................................รหัส	ไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.........................................

	 	 	 ลงชื่อ......................................................

	 	 															(......................................................)
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มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการตดิต่อสือ่สารระหว่างนกัศกึษากบัมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นกัศกึษาสามารถขอคำาปรกึษา

เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆไว้หลากหลายรูปแบบเช่นโทรศัพท์จดหมายe-mailกระดานสนทนาในInternet

และการติดต่อด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.โทรศัพท์
นกัศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการข้อมลูข่าวสารทัว่ไปของมหาวิทยาลัยสามารถสอบถามได้ที่ศนูย์สารสนเทศ

โทร.025047788

นกัศกึษาที่มีข้อสงสยัเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรียนการเพิ่มชุดวิชาการถอนชุดวิชาการลาพักการศึกษาการสอบ

การต่ออายสุถานภาพนกัศกึษาการสำาเรจ็การศกึษาขอให้ติดต่อที่ศนูย์ข้อมลูทะเบยีนและบริการนกัศกึษาสำานกัทะเบยีน

และวัดผลโทร.025047231

สำาหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่สอบผลการสอบและขั้นตอนวิธีการดำาเนินกิจกรรมการศึกษาต่างๆ

นักศึกษาสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงโทร.025047799

นักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อขอคำาปรึกษาในปัญหาต่างๆจากศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง

ทั่วประเทศ(ดูรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์และพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฯได้ที่หน้า92-94)

 เพื่อ ให้ เรื่อง ที่ ต้องการ ติดต่อ สอบถาม ได้ รับ ความ กระจ่างและ รวดเร็ว  โปรด ปฏิบัติดังนี้

  1. ติดต่อ สอบถาม เรื่อง ที่ ต้องการ ทราบ กับ หน่วย งาน ที่ รับ ผิด ชอบ โดยตรง

  2. แจ้ง ชื่อ-ชื่อ สกุล

  3. แจ้ง เลข ประจำา ตัว นักศึกษา

  4. ปัญหา ที่ ต้องการ จะ สอบถาม ต้อง ชัดเจน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและเรื่องที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์/โทรสารและe-mailaddress

ได้ที่หน้า90-95)

2.จดหมาย
การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางจดหมาย จัดเป็นวิธีการติดต่อที่ค่อนข้างใช้เวลาในการติดต่อ เหมาะกับปัญหา

ทั่วไปที่ไม่เร่งด่วนในการติดต่อให้นักศึกษาระบุชื่อตัวชื่อสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาสาขาวิชาแขนงวิชา/วิชาเอกที่

ศึกษาที่อยู่โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และประเด็นปัญหาที่สอบถามให้ชัดเจนและส่งถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ(ดูรายละเอียด

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานได้จากหน้า90-95)ส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้

การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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หากนกัศกึษาต้องการติดต่อกบัมหาวิทยาลัยให้รวดเรว็ขอแนะนำาให้ตดิต่อผ่านช่องทางอืน่เช่นe-mail,กระดาน

สนทนา(Webboard)ของหน่วยงานซึง่จะได้รบัคำาตอบทีร่วดเรว็กว่าและไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.e-mail
e-mailถือเป็นการติดต่อที่รวดเร็วซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงได้เพิ่มช่องทาง

การติดต่อนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น(สามารถดู

e-mailaddressได้จากหน้า91-95)หรือนักศึกษาสามารถติดต่อทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยhttp://www.stou.

ac.thซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะขอคำาปรึกษาผ่านกระดานสนทนา(Webboard)ของหน่วยงานต่างๆ

4.การติดต่อขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัไดจ้ดัต้ังหนว่ยงานเพ่ือใหบ้ริการดา้นการศกึษาแกน่กัศึกษาทีป่ระสงคจ์ะติดต่อโดยตรงกบัมหาวิทยาลัย

ในกจิกรรมต่างๆทีน่กัศกึษาต้องดำาเนนิการตัง้แต่การสมคัรกจิกรรมระหว่างการศกึษาจนถงึการสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษา

สามารถขอรับบริการและขอคำาแนะนำาปรึกษาได้ที่

1)ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรณที่ทำาการของมหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี

2)ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง(ดูรายละเอียดหน้า92-94)

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

สำานัก	/สาขาวิชา/สถาบัน/ศูนย์
	 มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช

	 	 ต�าบล	บาง	พูด	อ�าเภอ	ปากเกร็ด	

	 	 	 จังหวัด	นนทบุรี	11120

ติด

แสตมป์
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การติดต่อขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

 (1)   ศูนย์ สารสนเทศ
  - ให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  -ตรวจสอบกำาหนดการกิจกรรมการศึกษาต่างๆเช่น
   การลงทะเบียนเอกสารการสอนการสอนเสริม
   การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
   การสอบการอบรมเข้มฯลฯ
  -วิธีดำาเนินการและขอรับใบคำาร้อง

 โทร.025047788
 ic.proffice@stou.ac.th

 (2)  ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

   สำานักทะเบียนและวัดผล

  -คุณสมบัติการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 -การลงทะเบียนเรียน

 -การเพิ่มชุดวิชาการถอนชุดวิชา

 -การโอนชุดวิชา/การเทียบงานรายวิชา

 -การรักษาสถานภาพนักศึกษา

 -การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

 -การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา

  -การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

 -การขอใบคำาร้องผลการสำาเร็จการศึกษา

   การสำาเร็จการศึกษาและอื่นๆ

 โทร.025047231

 re.reoffice@stou.ac.th

 (3)  สำานักบริการการศึกษา
   ●ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
   -การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
   -การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
   -การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
   -ทุนการศึกษา
   -บัณฑิตอาสา

 โทร.025047619
  025047629
  025047631-7
  025047696
 co.esoffice@stou.ac.th

	 	 	●ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
   -การจัดแผนบริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
   -เงินอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ

 โทร.025047821-3
 ds.estoffice@stou.ac.th

  ●ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    -นักศึกษาวิชาทหาร
    -ชมรมนักศึกษา
    -กีฬามหาวิทยาลัย

 โทร.025047638-9
   025047697
 esoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

  ●ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
    - การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
    - การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ชำารุด/ไม่สมบูรณ์

 โทร.025047623
   025047626
 esoffice@stou.ac.th

   ●ศูนย์ บริการ การ ศึกษา ประจำา ภูมิภาค 
   -บริการสอนเสริมได้แก่การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า
    การสอนเสริมผ่านสื่อ
   -การใช้บริการที่ศูนย์บริการการศึกษา
   -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)

 โทร.025047612-6
 esoffice@stou.ac.th

 (4)   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทำาหน้าที่ตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆดังนี้
-รับสมัครนักศึกษาใหม่
-ลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนชุดวิชา
-ลาพักการศึกษา
-เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
-ย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนวิชาเอก
-ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
-แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-ให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการศึกษา
-บริการห้องสมุดและให้บริการสื่อการศึกษาต่างๆ
-รับคำาร้องต่างๆ
-ตรวจสอบกำาหนดการของกิจกรรมต่างๆฯลฯ
ประกอบด้วย
 ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง
 หมู่ที่2ถนนลำาปาง-เชียงใหม่
 ตำาบลปงยางคกอำาเภอห้างฉัตร
 จังหวัดลำาปาง52190
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :ลำาปางลำาพูนเชียงใหม่แพร่
พะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนน่าน

 โทร.054829811-4
 lp.adoffice@stou.ac.th

	 	 	 	 	●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
 4หมู่ที่7ถนนสุโขทัย-กำาแพงเพชร
 ตำาบลบ้านกล้วยอำาเภอเมือง
 จังหวัดสุโขทัย64000
  เขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ :สุโขทยัพิษณโุลกกำาแพงเพชรตาก
อุตรดิตถ์

 โทร.055651097
 sk.adoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
 หมู่ที่10บ้านคำากลิ้ง
 ตำาบลบ้านจั่นอำาเภอเมือง
 จังหวัดอุดรธานี41000
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :อุดรธานีหนองบัวลำาภูหนองคาย 
ชัยภูมิขอนแก่นเลยสกลนครมหาสารคามกาฬสินธุ์ 
นครราชสีมาบึงกาฬ

 โทร.042340033
 ud.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
 199หมู่ที่10ถนนเลี่ยงเมือง
 ตำาบลแจระแมอำาเภอเมือง
 จังหวัดอุบลราชธานี34000
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :อุบลราชธานีอำานาจเจริญ
ศรีสะเกษยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์ 
นครพนม

 โทร.045281891-5ต่อ101-105
 ub.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 
 105/35หมู่ที่10ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
 ตำาบลวัดไทรย์อำาเภอเมือง
 จังหวัดนครสวรรค์60000
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท
สิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองเพชรบูรณ์พิจิตร

 โทร.056222450
 nw.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
 196หมู่ที่5ตำาบลศรีกะอาง
 อำาเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก26110
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :นครนายกปราจีนบุรีปทุมธานี 
นนทบุรีกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการสระบุรี

 โทร.037306247-50
 nk.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 หมู่ที่1ถนนจันทบุรี–สระแก้ว
 อำาเภอมะขาม
 จังหวัดจันทบุรี22150
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :จันทบุรีตราดระยองสระแก้วชลบุรี

 โทร.039389430-3
 cb.adoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
 90หมู่ที่9
 ตำาบลไร่ส้มอำาเภอเมือง
 จังหวัดเพชรบุรี76000
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ :เพชรบุรีสมุทรสาครราชบุรี 
สมุทรสงครามกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรี 
นครปฐม

 โทร.032403801-5
 pb.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
 169ถนนนครศรีฯ–ร่อนพิบูลย์
 ตำาบลนาสารอำาเภอพระพรหม
 จังหวัดนครศรีธรรมราช80001หรือ
 ตู้ปณ.33ปทฝ.ศาลามีชัยอำาเภอเมือง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช80001
  เขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบ :นครศรธีรรมราชสุราษฎรธ์านีกระบี่
พังงาภูเก็ตระนองชุมพร

 โทร.075378680-83
 nr.adoffice@stou.ac.th

     ●ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
 116หมู่ที่4ถนนท่าสาป–ลำาใหม่
 ตำาบลท่าสาปอำาเภอเมือง
 จังหวัดยะลา95000
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ :ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลา 
สตูลพัทลุงตรัง

 โทร.073264014ต่อ109,110,111
 073264023
 yl.adoffice@stou.ac.th

 (5)  สาขาวิชาต่างๆ

  -การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน

  -วิธีการศึกษาชุดวิชา

  -การสอบชุดวิชา

  -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ



  ● สาขาวิชาศิลปศาสตร์  โทร.025048511-7
 laoffice@stou.ac.th

  ● สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โทร.025048351-3
 caoffice@stou.ac.th

  ● สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โทร.025048502-4
 edoffice@stou.ac.th
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หน่วยงาน/เรื่องที่ติดต่อ โทรศัพท์/e-mail address

  ● สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทร.025048181-6
 msoffice@stou.ac.th

  ● สาขาวิชานิติศาสตร์  โทร.025048361-5
 lweffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โทร.025048031-3
 hsoffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โทร.025048036-7
 nsoffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  โทร.025048196-9
 ecoffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  โทร.025048041-2
 heoffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชารัฐศาสตร์  โทร.025048358-9
 psoffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  โทร.025048046-7
 agoffice@stou.ac.th

	 	 ● สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.025048191-3
 stoffice@stou.ac.th





ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่5กันยายนพ.ศ.2521

เป็นปีที่33ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติดังต่อไปนี้
มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521”
มาตรา2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย”หมายถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายถึงสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาตรา4 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด1บททั่วไป

มาตรา5ให้จัดตัง้มหาวิทยาลยัข้ึนมหาวทิยาลยัหนึง่เรยีกวา่“มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช”เป็นสถาบันการ
ศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเองมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำาการวิจัยให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำารุงวัฒนธรรม

ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา6การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอย่างอื่นที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ี

สภามหาวิทยาลัยกำาหนดโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
มาตรา7การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แบ่งเป็นสาขาวิชา
การจัดตั้งยุบรวมและเลิกสาขาวิชาให้ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา8มหาวิทยาลัยอาจมีส่วนราชการดังนี้
(1)สำานักงานอธิการบดี
(2)สถาบันเพื่อการวิจัยและสำานักเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือเพื่อบริการทางวิชาการ
สำานักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองและแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สถาบันและสำานักอาจแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ฝ่ายและสำานักงานเลขานุการ
ศูนย์ฝ่ายและสำานักงานเลขานุการอาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มาตรา9การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สำานักงานอธิการบดี สถาบัน และสำานัก ตามมาตรา8 ให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์ฝ่ายสำานักงานเลขานุการกองและแผนกหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้

ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา10ภายใต้วัตถปุระสงค์ตามมาตรา5มหาวทิยาลยัจะรบัสถาบันวชิาการช้ันสงูอ่ืนเข้าสมทบในมหาวทิยาลยั
กไ็ด้และมีอำานาจให้ปรญิญาประกาศนยีบัตรช้ันสงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตรช้ันใดช้ันหนึง่แก่ผู้สำาเรจ็การศกึษาจากสถาบัน
วิชาการชั้นสูงนั้นๆได้

การรับสถาบันวิชาการช้ันสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้ทำาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

การควบคมุสถาบันวชิาการช้ันสงูซ่ึงเข้าสมทบในมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามข้อบังคบัท่ีสภามหาวทิยาลยักำาหนด
มาตรา11นอกจากเงินที่กำาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ดังนี้
(1)เงินผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่างๆของมหาวิทยาลัย
(2)ทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา12บรรดาทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพ่ือประโยชน์และตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั

หมวด2การดำาเนินงาน

มาตรา13ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้ง ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน
ผู้อำานวยการองคก์ารสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนผู้วา่การการสือ่สารแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนและอธกิารบดี
ซ่ึงเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง กรรมการสภาวิชาการซ่ึงสภาวิชาการเลือกจำานวนหนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งมีจำานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเก้าคน

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี
มาตรา14นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำารงตำาแหน่งสองปีแต่จะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ และ

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งแทนแล้ว หรือในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น
อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวฒุิพ้นจากตำาแหนง่ตามวาระแต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้นายกสภา
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิซ่ึงพ้นจากตำาแหนง่ปฏบัิติหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

มาตรา15สภามหาวทิยาลยัมีอำานาจหนา้ท่ีควบคมุดแูลกจิการท่ัวไปของมหาวทิยาลยัและโดยเฉพาะมีอำานาจ
หน้าที่ดังนี้

(1)วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศกึษาการวจิยัการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมและการทะนบุำารุง
วัฒนธรรมทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

(2)จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3)อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(4)พิจารณาการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสำานักงานอธิการบดีสถาบันสำานักและสาขาวิชาแล้วแต่กรณี
(5)อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
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(6)พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา
(7)อนมัุติการแต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบดีผู้อำานวยการสถาบันผู้อำานวยการสำานกัรองผู้อำานวยการสถาบัน

รองผู้อำานวยการสำานักรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
(8)จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10)หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา16ให้มีสภาวชิาการประกอบด้วยอธกิารบดีเป็นประธานสภาวชิาการประธานกรรมการประจำาสาขาวชิา

ผู้อำานวยการสถาบันผู้อำานวยการสำานักและศาสตราจารย์ประจำาเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งกับผู้แทนคณาจารย์ประจำาที่
คณาจารย์เลือกจากคณาจารย์ประจำาสาขาวิชาสาขาวิชาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี
มาตรา17ผู้แทนคณาจารย์ประจำาดำารงตำาแหน่งสองปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้
ในกรณีท่ีผู้แทนคณาจารย์ประจำาพ้นจากตำาแหนง่กอ่นวาระและได้มีการเลอืกผู้ดำารงตำาแหนง่แทนแลว้ให้ผู้ได้รบั

เลือกอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงครบตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา18สภาวิชาการมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
(1)พิจารณากำาหนดหลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา
(2)เสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(3)เสนอการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสถาบันสำานักและสาขาวิชา
(4)พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(5)เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(6)พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
(7)จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาการวิจัยและการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น
(8)พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา19การประชุมของสภามหาวิทยาลยัการประชุมของสภาวชิาการการประชุมของคณะกรรมการประจำา

สาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอการแต่งตั้ง หรือการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด

มาตรา20ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
จะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย

อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำาแนะนำาของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซ่ึงได้รับปริญญา
ช้ันใดช้ันหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือสถานศึกษาช้ันสูง
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

อธิการบดีดำารงตำาแหน่งสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ การถอดถอนอธิการบดี
ก่อนครบวาระต้องนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงถอดถอน

รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิการบดี และให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีพ้นจากตำาแหน่งพร้อมกับอธิการบดี
มาตรา21ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดี

หลายคนให้รองอธกิารบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รกัษาการแทนถา้อธกิารบดีไม่ได้มอบหมายให้รองอธกิารบดีท่ีมีอาวุโส
เป็นผู้รักษาการแทน
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ในกรณีท่ีไม่มีรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือในกรณีท่ีตำาแหน่งอธิการบดีว่างลงให้
นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มาตรา22ในสาขาวชิาหนึง่ให้มีคณะกรรมการประจำาสาขาวชิาคณะหนึง่ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึง่
และกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณาจารย์ประจำาในสาขาวิชานั้นเลือก

ให้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชาแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการประจำาสาขาวิชาดำารงตำาแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการประจำาสาขาวิชามีหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย
มาตรา23ในสถาบันหรอืสำานกัหนึง่ให้มีผู้อำานวยการสถาบันหรอืผู้อำานวยการสำานกัคนหนึง่เป็นผู้บังคบับัญชา

รับผดิชอบในกจิการของสถาบันหรอืสำานกัและจะมีรองผู้อำานวยการสถาบันหรอืรองผู้อำานวยการสำานกัคนหนึง่หรอืหลายคน
ก็ได้เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักจะมอบหมาย

ผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักนั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี
อื่นของมหาวิทยาลัยและให้ดำารงตำาแหน่งสี่ปีแต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

รองผู้อำานวยการสถาบันหรอืรองผู้อำานวยการสำานกัตอ้งมีคณุสมบัติเช่นเดยีวกบัผู้อำานวยการสถาบันหรอืผู้อำานวยการ
สำานักและให้อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของผู้อำานวยการสถาบันหรือผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน
รองผู้อำานวยการสถาบันหรือรองผู้อำานวยการสำานักต่อสภามหาวิทยาลัย

ให้รองผู้อำานวยการสถาบันหรอืรองผู้อำานวยการสำานักพ้นจากตำาแหนง่พรอ้มกบัผู้อำานวยการสถาบันหรอืผู้อำานวยการสำานกั
มาตรา24หลกัเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกบัการเลอืกประธานกรรมการประจำาสาขาวชิาและกรรมการประจำาสาขา

วิชาตลอดจนการดำาเนินงานของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาและการดำาเนินงานของสถาบันหรือสำานักให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภามหาวิทยากำาหนด

มาตรา25คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(1)ศาสตราจารย์ซึ่งอาจเป็นศาสตราจารย์ประจำาหรือศาสตราจารย์พิเศษ
(2)รองศาสตราจารย์
(3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4)อาจารย์ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ
มาตรา26คณุสมบัติและวธิีการแตง่ต้ังศาสตราจารย์ประจำารองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา27ศาสตราจารย์พิเศษนัน้จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแตง่ตัง้โดยคำาเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั

จากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัยแต่ต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ประจำา
มาตรา28ให้ศาสตราจารย์ประจำาซึ่งพ้นจากตำาแหน่งไปโดยไม่มีความผิดเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
มาตรา29อาจารย์ประจำาต้องมีคุณวุฒิได้รับปริญญาชั้นใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นผู้มีความชำานาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษนัน้อธกิารบดีจะแตง่ตัง้ข้ึนประจำาปีการศกึษาโดยคำาเสนอแนะของประธานกรรมการประจำาสาขาวชิา

จากบุคคลที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหรือมีความชำานาญในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
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 หมวด3ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา30ปริญญามีสามชั้นคือ
ปริญญาเอกเรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโทเรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา31มหาวิทยาลัยมีอำานาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนของมหาวิทยาลัย
การกำาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด และจะใช้อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา
มาตรา32สภามหาวทิยาลยัอาจออกข้อบังคบักำาหนดให้ผู้สำาเรจ็การศกึษาชัน้ปรญิญาได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม

อันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา33สภามหาวิทยาลยัอาจออกข้อบังคบักำาหนดให้มีประกาศนยีบัตรช้ันสงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตร

ได้ดังนี้
(1)ประกาศนียบัตรชั้นสูงออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว
(2)อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ยังไม่ถึงขั้นปริญญาตรี
(3)ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา34มหาวิทยาลัยมีอำานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่

ปริญญานั้นๆ
มาตรา35มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้

ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตรก็ได้
การกำาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา
ครยุวทิยฐานะและเข็มวิทยฐานะจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงือ่นไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคบัท่ีสภามหาวทิยาลยั

กำาหนด
มาตรา36สภามหาวิทยาลยัอาจออกขอ้บังคบักำาหนดให้มีเครือ่งหมายนกัศกึษาและกำาหนดการใช้เครือ่งหมาย

ดังกล่าวได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   

หมวด4บทกำาหนดโทษ

มาตรา37ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะหรือเครื่องหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีสิทธิที่
จะใช้หรอืแสดงดว้ยประการใดๆว่าตนมีปรญิญาประกาศนยีบตัรช้ันสงูอนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบัตรของมหาวทิยาลยั
โดยท่ีตนไม่มี ถ้าได้กระทำาเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเช่ือว่าตนมีสิทธิท่ีจะใช้ หรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล

มาตรา38 ในระหวา่งท่ียังมไิด้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยปลัดทบวง
มหาวทิยาลยัหรอืผู้แทนผู้อำานวยการสำานกังบประมาณหรอืผู้แทนเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน ผู้อำานวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนและผู้ว่าการ
การสือ่สารแห่งประเทศไทยหรอืผู้แทนเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้อำานวยการกองแผนงานสำานกังานปลดัทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีประสงค์จะได้รบัโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 ซ่ึงมีจำานวนเพ่ิมมากขึน้เห็นควรสง่เสรมิให้มีการศกึษาระบบเปิดโดยอาศยัสือ่การสอนทางไปรษณย์ีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์
 เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและไม่จำาเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา
 ระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้ท่ีประกอบอาชีพอยู่แล้วให้ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนวิทยฐานะ
 อันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกช้ันเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพ
 ของประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำาหรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายในการนี้เห็นสมควร
 จัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นจึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547

โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและได้มีการนำาวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเกินความจำาเป็นประกอบกับมีการปฏิรูปการศึกษา จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้เหมาะสมย่ิงข้ึนและสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาศัยอำานาจ
ตามความในมาตรา6 มาตรา15(2) และ(3) และมาตรา32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบันี้เรยีกว่า“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547”
ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2548เป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิก
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ.2523
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่3)พ.ศ.2525
 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)พ.ศ.2526
 (5)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)พ.ศ.2527
 (6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)พ.ศ.2527
 (7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่7)พ.ศ.2527
 (8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่9)พ.ศ.2528
 (9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่10)พ.ศ.2528

 (10)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่11)พ.ศ.2528
 (11)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่12)พ.ศ.2531
 (12)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่13)พ.ศ.2536
 (13)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่14)พ.ศ.2542
 (14)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่15)พ.ศ.2543
ข้อ4บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ5ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายถึงสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ6ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับนี้และในการนี้ให้มีอำานาจกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นได้โดยประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด1

การจัดการศึกษา


ข้อ7มหาวิทยาลยัจดัระบบการศกึษาเป็นระบบทวภิาคโดยแบ่งปีการศกึษาออกเปน็สองภาคการศกึษาปกติซ่ึงมี

ระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกวา่15สปัดาห์คอืภาคตน้และภาคปลายและอาจจดัภาคพิเศษซ่ึงมีระยะเวลาเรยีนไม่นอ้ยกวา่6สปัดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแตกต่าง
จากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ8มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกำาหนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นท่ีเอ้ือต่อการศึกษาด้วยตนเอง
โดยไม่เข้าห้องเรยีนตามปกติและอาจจดัให้มีการสอนทบทวนเป็นครัง้คราวซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ของการบรกิารทางวชิาการแก่
นักศึกษาโดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำาท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา

ข้อ9มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(1)หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2)หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีสอบผ่าน

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ10 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีระยะเวลาในการศึกษา4 ปี และให้มีเวลาการศึกษาท้ังหมด

ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า6ภาคการศึกษาปกติจึงจะยื่นคำาขอสำาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

ข้อ11นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดังต่อไปนี้ จึงจะย่ืนคำาขอสำาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

(1)นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง3ปีมีระยะเวลาในการศึกษา3ปีและให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า5ภาคการศึกษาปกติ

(2)นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง2ปีมีระยะเวลาในการศึกษา2ปีและให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน3เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า3ภาคการศึกษาปกติ

ข้อ12นักศึกษาซ่ึงได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นชุดวิชาบาง
ชุดวิชาให้นั้นมีเวลาการศึกษาดังนี้

(1)นกัศกึษาซ่ึงได้รบัการเทียบงานรายวชิาหรอืสมคัรเข้าศกึษาโดยใช้วฒุิการศกึษาท่ีได้รบัการยกเวน้ชุดวชิาบาง
ชุดวชิาให้มีสทิธิท่ีจะศกึษาไม่เกนิ3เท่าของระยะเวลาของหลกัสตูรแต่จะตอ้งลงทะเบียนเรยีนไม่นอ้ยกวา่2ภาคการศกึษา
ปกติ

(2)นักศึกษาซ่ึงได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิท่ีจะศึกษาไม่เกิน3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาปกติ

(3)นกัศกึษาสมคัรเข้าศกึษาโดยใช้วุฒิการศกึษาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาเพ่ิมเตมิจากหลกัสตูรปกติซ่ึงทำาให้
จำานวนชุดวชิาท่ีตอ้งศกึษาท้ังหมดเกนิกว่าจำานวนท่ีหลกัสตูรกำาหนดไว้มหาวทิยาลยัจะเพ่ิมเวลาในการศกึษาจากท่ีกำาหนด
ในข้อ10และข้อ11ให้อีก1ปีการศึกษา

ข้อ13 มหาวิทยาลัยจัดงานรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่าชุดวิชาแต่ละชุดวิชามีค่า6หน่วยกิต
และนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้
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(1)หลักสูตรระดับปริญญาตรีนักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า20ชุดวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่องซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า12ชุดวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา

ที่ศึกษา
ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้การจัดงานรายวิชาในแต่ละชุดวิชา

ให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด2

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ14ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)เป็นผู้ที่สำาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2)เป็นผู้ที่สำาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบ

อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาค
การศึกษาที่สมัครหรือผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(3)เป็นผู้ท่ีสำาเรจ็อนปุรญิญาหรอืปรญิญาช้ันใดช้ันหนึง่หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศกึษาท่ีสภามหาวทิยาลยั
รับรอง

(4)เป็นผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ท่ีศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน
ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ข้อ15ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ14 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเนือ่งจากความประพฤติเสือ่มเสยีหากการกระทำา
นั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่
ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด5ปีนับตั้งแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ16มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ14 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ15 เข้าศึกษาโดย
ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อ17ผู้มีสทิธิเข้าศกึษาสามารถสมคัรเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรีได้เพียงหลกัสตูรเดยีวและให้เป็นไป
ตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ18ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้ข้ึนทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษา
แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ19สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ14หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ15
(4)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5)ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพ

นักศึกษา
(6)ไม่สำาเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในหลกัสตูรเวน้แต่จะได้รบัอนมัุติจากมหาวทิยาลยัให้ตอ่อายุ

สถานภาพนักศึกษา
(7)ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ให้เข้าศึกษาต่อ
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(8)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้ออก
(9)ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ20เม่ือมหาวิทยาลยัได้ข้ึนทะเบียนผู้ใดเป็นนกัศึกษาแลว้ให้ดำาเนนิการตรวจสอบคณุสมบัติและการมีลกัษณะ

ต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีได้รับผู้นั้นเข้าศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการทำาหน้าท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดในวรรคหนึง่ได้ให้เสนอต่ออธกิารบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน6เดือน

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามการได้มาซึ่งคณะกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ21นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำาหนด

โทษทางวินยัท่ีจะลงผู้มีอำานาจสัง่ลงโทษทางวนิยัหลกัเกณฑ์และวธิีการในการพิจารณาลงโทษทางวนิยัให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ22สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
(1)นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า6ชุดวิชาให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1
(2)นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่6ชุดวิชาขึ้นไปแต่น้อยกว่า12ชุดวิชาให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2
(3)นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่12ชุดวิชาขึ้นไปแต่น้อยกว่า18ชุดวิชาให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3
(4)นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่18ชุดวิชาขึ้นไปให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4

หมวด3

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

ข้อ23นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน3 ชุดวิชา
จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

ข้อ24มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ท้ังนี้ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

นกัศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดและประสงค์จะลาพักการศกึษาหากจะรกัษา
สถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ25นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตรา
ที่กำาหนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อ26นกัศกึษาจะลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาท่ีศกึษาได้เม่ือเหลอืวิชาท่ีจะตอ้งศกึษา
ไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

ข้อ27นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กำาหนดในข้อบังคับนี้หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อมให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ28นักศึกษาท่ีประสงค์จะเพ่ิมชุดวิชา ให้ยื่นคำาร้องขอเพ่ิมชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนดและเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำานวน3ชุดวิชา

ข้อ29 นักศึกษาท่ีประสงค์จะถอนชุดวิชาใดภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ย่ืน
คำาร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
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ข้อ30ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัประกาศไม่เปิดการเรยีนการสอนชุดวชิาในภาคการศกึษาใดภายหลงัจากท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา

ข้อ31นักศึกษาซ่ึงมีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
เวลาท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดโดยให้ถอืวา่ระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาถอืเป็นสว่นหนึง่ของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร

นกัศกึษาจะลาพักการศกึษาได้ครัง้ละไม่เกนิสองภาคการศกึษาปกติตดิตอ่กนัแต่ในกรณีท่ีนกัศกึษามีความจำาเป็น
ต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เป็นคราวๆไป

ในกรณีท่ีนักศึกษาซ่ึงประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การย่ืนคำาร้องขอลาพักต้องกระทำา
ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวชิาและให้ถอืวา่เป็นการถอนชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรยีนไว้แลว้ดว้ยคำารอ้งขอลาพักการศกึษา
ที่ได้ยื่นหลังกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำาร้องนั้นตกไป

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาให้ถือ
ว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการ
ศึกษาและให้นำาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ข้อ32การลงทะเบียนการเพิ่มชุดวิชาและการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย

การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกำาหนด

ข้อ33การดำาเนนิกจิกรรมในหมวดนี้ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์วธิีการและภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ
กำาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด4

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ34 ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษาดังนี้

(1)การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2)การสอบประจำาภาคการศึกษา
(3)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆจะกำาหนดในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา
ข้อ35 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี

หรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำานาจกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่
ประจำาภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินผลที่มีการกำาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในกรณีท่ีสาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบมีความจำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
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ประเภทข้อสอบ และจำานวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
สภาวิชาการกำาหนด

ข้อ36การประเมินผลการศกึษาชุดวชิาเชิงทฤษฎีท่ีมีคะแนนกจิกรรมหรอืคะแนนฝกึปฏบัิติหากนกัศกึษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำาคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น

หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่และทำากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติทำาใหม่
ข้อ37การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการให้ลำาดับขั้นผลการสอบ

พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2)กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม

เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคท่ีสอบไม่ผ่าน สามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน โดยสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรยีนชุดวชิานี้ใหม่การลงทะเบียนเรยีนซำา้สามารถกระทำาได้ในภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏบัิติแต่เพียง
อย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

ท้ังนี้การประเมินผลตาม(2) และ(3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และสอบ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ข้อ38การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบให้ถือคะแนนรวมของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2)กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม

เฉพาะภาคทฤษฎีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคที่สอบไม่ผ่านสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะ
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติไม่ต้องสอบภาคทฤษฎีถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคที่สอบไม่ผ่านสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ39 การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด
ข้อ40 การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบการให้ลำาดบัขัน้ความสามารถในการเรยีนรู้ของนกัศกึษาในแตล่ะชุดวชิา

ดังนี้
       ลำาดับขั้น ความหมาย
      H เกียรตินิยม(Honor)
      S ผ่าน(Satisfactory)
      U ไม่ผ่าน(Unsatisfactory)
      I ไม่สมบูรณ์(Incomplete)
ข้อ41นักศึกษาจะได้รับลำาดับขั้นIในแต่ละชุดวิชาในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2)นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติหรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์

ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
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กรณีตาม (1) เม่ือนักศึกษาได้เข้าสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำาดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม โดย
ไม่มีเครื่องหมาย*ที่แสดงว่าเป็นลำาดับขั้นจากการสอบซ่อมแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมลำาดับขั้นIจะถูกเปลี่ยนเป็น
Uโดยอัตโนมัติ

ข้อ42 การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ลำาดับข้ัน
HและSเท่านั้น

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาท่ีเทียบเท่าชุดวิชาอื่นท่ีเรียนมาแล้วหรือ
ที่กำาลังเรียนอยู่การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ข้อ43 เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับชุดวิชาสะสมใน
ชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นผลการสอบ

ข้อ44นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซำ้าจนกว่าจะสอบได้แต่ถ้าหาก
นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซำ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชาอ่ืนแทน
ก็ได้

ข้อ45มหาวทิยาลยัจะบันทึกและรายงานผลการศกึษาในระหวา่งการศกึษาตามลำาดบัข้ันคะแนนท่ีได้รบัในทุกชุดวชิา
 ข้อ46นกัศกึษาจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบวา่ดว้ยการสอบไล่ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด5

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ47ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึง่เรยีกว่า“คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์
ซ่ึงอธกิารบดีแตง่ตัง้ประกอบดว้ยรองอธกิารบดีท่ีอธกิารบดีมอบหมายคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งต้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกจำานวนไม่น้อยกว่า6คนแต่ไม่เกิน9คน

ให้ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการและเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำานักทะเบียน
และวัดผลอีกจำานวนไม่เกิน2คนให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวิธีการดำาเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ48ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่ดังนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2)พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบและผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา
(5)ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ49นักศึกษาท่ีประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ สามารถย่ืนคำาร้อง

ต่อมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไปและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบผลการศึกษาและ
การเทียบประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ50การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ
(1)การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้ศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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(2)การเทียบงานรายวิชา หรืองาน หรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาเป็น
การนำางานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษามาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย

(3)การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำางานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำางาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ข้อ51รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาท่ีนำามาขอเทียบงานรายวชิาของนกัศกึษาซ่ึงได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษา
แล้วและได้ยื่นคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ50(1)ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชานั้นต้องได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่าตัวอักษรCหรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า2.00หรือเทียบเท่า

ข้อ52การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรท่ีขอเทียบและ
เมื่อเทียบงานรายวิชานักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาท่ีเทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำามารวมคำานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร

ข้อ53รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษา ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ย่ืนคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ50(2) ต้องมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกำาหนด

ข้อ54งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึงยื่นคำาขอเทียบงาน
รายวิชาตามข้อ50(2) หรือข้อ50(3) ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดโดยคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ55ให้คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้แต่งต้ัง
ข้ึนในแต่ละสาขาวชิาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรอืการเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาในชุดวิชาของสาขาวชิา
ภายในระยะเวลาอันสมควรและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

เพ่ือประโยชน์แห่งการเทียบผลการศกึษาและการเทียบประสบการณ์ของผู้ศกึษานอกระบบและผู้ศกึษาตามอัธยาศยั
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทดสอบความรู้เนื้อหาสาระท่ีนำามาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้วยวิธีต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เห็นสมควร เช่น สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ฝึกปฏิบัติหรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์อาจดำาเนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก็ได้
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หมวด6

การโอนชุดวิชา

*ข้อ56การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำาชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้สอบผ่านแล้ว
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือในระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด7

การย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอก

ข้อ57นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกสามารถกระทำาได้ดังนี้
(1)จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(2)จะต้องยื่นคำาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะย้ายสังกัด

สาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
(3)การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(4)นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ภายในกำาหนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา

หมวด8

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ58ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1)สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของสาขาวิชา
(2)มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับ
(3)ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4)ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ59ในกรณีท่ีนักศึกษาประสงค์ท่ีจะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาท่ีไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้โดยเฉพาะ

นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ตนจะขอรับ
อนุปริญญา

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ60ให้นกัศกึษายืน่คำารอ้งขอสำาเรจ็การศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัสิน้ภาคการศกึษา

ภาคสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ61 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ *แก้ไขโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
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ข้อ62เม่ือสภามหาวทิยาลยัอนมัุติสำาเรจ็การศกึษาวนัสำาเรจ็การศกึษาให้ถอืวนัถดัจากวนัสิน้สดุการสอบประจำา
ภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ย่ืนคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มาย่ืน
ในภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำาภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำาร้อง
ขอสำาเร็จการศึกษาเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ63มหาวทิยาลยัจะบันทึกและรายงานผลการสำาเรจ็การศกึษาในใบรายงานผลการศกึษาตามลำาดบัขัน้คะแนน
ในชุดวิชาที่สอบผ่าน

ข้อ64นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  (ก)สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
  (ข)ไม่เคยสอบได้คะแนนลำาดับขั้นUในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
  (ค)ไม่เคยเรียนซำ้าชุดวิชาใดเพื่อยกระดับคะแนน
 (ง)มีชุดวิชาสะสมของลำาดับขั้นHเป็นจำานวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด
(2)เกียรตินิยมอันดับสองมีคุณสมบัติตามข้อ(ก)(ข)และ(ค)อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำาดับขั้นHเป็น

จำานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
ข้อ65นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ66บัณฑิตท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตท่ีได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด

ในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองคำาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
ข้อ67เม่ือมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำาสั่ง

หรือคำาวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย
แล้วแต่กรณี

หลกัเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์การพิจารณาวนิจิฉัยชีข้าดอทุธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บังคบัท่ีสภามหาวิทยาลยักำาหนด
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บทเฉพาะกาล

ข้อ68 ในระหว่างท่ียังไม่มีระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง หรือมติอื่นใดท่ีต้องออกตามข้อบังคับนี้ให้นำาระเบียบ
ประกาศ คำาสั่งหรือมติท่ีออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี
พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีระเบียบประกาศ
คำาสั่งหรือมติตามข้อบังคับนี้

ข้อ69 ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรไปพลางก่อนจนกว่าจะมีข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

       ประกาศณวันที่9กันยายนพ.ศ.2547

 (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

  (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่10/2547เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2547กำาหนดการให้ปริญญาเกียรตินิยมในข้อ64(1)(ก)

 แห่งขอ้บังคบัมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547ไว้ดงัตอ่ไปนี้“สอบได้ชุดวชิาครบตามหลกัสตูร

 ภายในกำาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ”หมายถึงสอบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตร

 ที่ได้รับอนุมัติ สำาหรับกรณีที่สาขาวิชากำาหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้นเพราะผู้สมัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ

 ที่กำาหนดจึงไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดในหลักสูตร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)

พ.ศ.2548

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของสภาวิชาการ จึงกำาหนดข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบัน้ีเรยีกว่า“ข้อบังคบัสภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบับท่ี2)
พ.ศ.2548”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ56ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ56การโอนผลการศกึษาของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเป็นการนำาชดุวชิาท่ีนกัศกึษาได้สอบผา่นแลว้หลกัสตูรใด

หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรีหรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรมาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด”

ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
     

       ประกาศณวันที่29กันยายนพ.ศ.2548

         (ลงนาม)เกษมสุวรรณกุล

         (ศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุล)

         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่4)

พ.ศ.2555

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547
ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่5/2554เมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2555จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบันีเ้รยีกว่า“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบับท่ี4)
พ.ศ.2555”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นบทนยิามในข้อ5แห่งข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษา

ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
“การเทียบแทนหมายความว่าการนำาชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงครอบคลุมหรือคล้ายคลึงกัน

ซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน”
ข้อ4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ12/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
“ข้อ12/1นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรใหม่หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรเดิมตามที่กำาหนดใน

ข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิท่ีจะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรท่ีกำาลังศึกษาอยู่ ท้ังนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาท่ีกำาหนดใน
ข้อ10ข้อ11หรือข้อ12”

ข้อ5ให้ยกเลิกความในข้อ43แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ43เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับชุดวิชาสะสม
ในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้”

ข้อ6ให้ยกเลิกความในข้อ45แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ45มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำาดับขั้นความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา”

ข้อ7ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ45/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

“ข้อ45/1การบันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน

ในกรณีท่ีมีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพ่ือนำามาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชาให้บันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมีค่าน้อยตามผลการสอบท่ีสอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชา
ที่นำามาเทียบแทนกัน”

ข้อ8ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด6/1การเทียบแทนข้อ56/1และข้อ56/2แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
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หมวด6/1

การเทียบแทน

ข้อ56/1ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงและยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้

(1)ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้นำาชุดวิชาหรือรายวิชา
ท่ีนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ซึ่งนำามาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น

(2)ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ใดๆ ให้นักศึกษา
สามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้นำา
ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาใน
หลักสูตรเดิมนั้น

ให้สภาวชิาการพิจารณากำาหนดแนวทางการเทียบแทนระหวา่งหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุกบัหลกัสตูรเดิม
และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ56/2 นักศึกษาท่ีสิ้นสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้”

ข้อ9ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

  ประกาศณวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2555

         (ลงนาม)คณิตณนคร

        (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

         อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตผุลในการประกาศใชข้อ้บังคบันี้คอืโดยท่ีมหาวทิยาลยัไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาข้ันปรญิญาตรใีนหลายสาขาวชิาประกอบกบั

 มหาวิทยาลัยมีนกัศึกษาเป็นจำานวนมากไม่สามารถเร่งรัดให้จบหลักสูตรตามกำาหนดเวลาได้ และมีนักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม

 รวมทั้งไม่สามารถย้ายไปศึกษาในหลักสูตรใหม่อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปิดหลักสูตรเดิมได้จึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่5)

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2521สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชในการประชุมครัง้ท่ี1/2556เม่ือวนัท่ี25มกราคม2556จงึออกข้อบังคบัไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคบันีเ้รยีกวา่“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี(ฉบับท่ี5)
พ.ศ.2556”

ข้อ2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกความในข้อ47แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2547และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ47 การเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ์ในการศกึษาข้ันปรญิญาตรีให้เป็นไปตามข้อบังคบัวา่ดว้ย

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด”
ข้อ4 ให้ยกเลิกข้อ48 ข้อ49 ข้อ50 ข้อ51 ข้อ52 ข้อ53 ข้อ54 และข้อ55 แห่ง ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547
ข้อ5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่ง เพื่อปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด


 ประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ.2556

 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ โดยท่ีพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิมาตรา15กำาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรยีนจากผลการศกึษา

 ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ

 ตา่งรปูแบบได้ไม่วา่จะเป็นผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรอืไม่กต็ามรวมท้ังจากการเรยีนรูน้อกระบบตามอัธยาศยัการฝกึอาชีพ

 หรือจากประสบการณ์การทำางาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

 เขา้สูก่ารศกึษาในระบบพ.ศ.2545ลงวันท่ี29กนัยายน2545ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑด์งักลา่วและข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัสโุขทัย

 ธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีพ.ศ.2547ให้เทียบผลการเรยีนเข้าสูก่ารศกึษาในระดบัปรญิญาตรไีดแ้ละเพ่ือให้การเทียบผล

 การศกึษาและเทียบประสบการณร์ะดบัปรญิญาตรมีีความสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญัตแิละประกาศดงักลา่วเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั

 มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกความในข้อ47แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

 และไดป้รบับทบัญญัตใิห้สอดคลอ้งกบัข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัวางข้ึนใหม่ประกอบกบัไดย้กเลกิข้อ48ข้อ49ข้อ50ข้อ51ข้อ52

 ข้อ53ข้อ54และข้อ55แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547จงึจำาเป็นตอ้งออก

 ข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่6)

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
พ.ศ.2547ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึน้อาศยัอำานาจตามความในมาตรา6และมาตรา15(2)แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่2/2556เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556จึงกำาหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี(ฉบับท่ี6)
พ.ศ.2556”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ15แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547
(ฉบับที่3)พ.ศ.2555และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ15 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ14 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเม่ือพ้นกำาหนด5 ปี นับแต่วันประกาศ
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี”

ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศณวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2556


 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การอุทธรณ์และการพิจารณาวนิจิฉัยชีข้าดอทุธรณ์เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตามความในข้อ67
ของข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศกึษาข้ันปรญิญาตรีพ.ศ.2547สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ข้อบังคับนี้เรยีกวา่“ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินจิฉัย
ชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3นกัศกึษาผู้ใดได้รบัคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยใดท่ีออกตามข้อบังคบัระเบียบหรอืประกาศของมหาวิทยาลยัสโุขทัย

ธรรมาธิราชอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นปริญญาตรี และไม่พอใจในคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานท่ีแจ้ง
คำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

คำาอุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง อันเป็นสาระสำาคัญ
ที่โต้แย้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคบัตามคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยเวน้แต่สภามหาวทิยาลยัมีมติให้ทุเลาการบังคับ
ตามคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

ข้อ4เมือ่หนว่ยงานท่ีแจง้คำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยและได้รบัคำาอุทธรณ์ภายในกำาหนดเวลาตามข้อ3แลว้ให้เสนอเรือ่ง
ต่อผู้ออกคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นเพื่อให้ผู้ออกคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังสภามหาวิทยาลัย
และให้หน่วยงานที่แจ้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นแจ้งการรับคำาอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำาอุทธรณ์

ข้อ5เม่ือได้รบัรายงานความเห็นพรอ้มเหตผุลตามข้อ4แลว้สภามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาทบทวนคำาสัง่หรอื
คำาวินิจฉัยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือความเหมาะสมของการทำาหรือการมีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้น
และอาจมีคำาสัง่เพิกถอนหรอืเปลีย่นแปลงคำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัยนัน้ไม่วา่ท้ังหมดหรอืแต่บางสว่นโดยจะให้มีผลย้อนหลงัหรอืให้
มีผลไปถึงอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่งหรือมีข้อกำาหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ทั้งนี้ต้องการดำาเนิน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานความเห็น

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัไม่สามารถพิจารณาให้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาได้ให้หนว่ยงานท่ีแจง้คำาสัง่หรอืคำาวนิจิฉัย
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำาหนดเวลาดังกล่าว และในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ครั้งละ
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ6ให้หน่วยงานท่ีรับคำาอุทธรณ์แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับผลคำาวินิจฉัยอุทธรณ์จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อ7ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง
มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิเป็นประธานและกรรมการอ่ืนอีกมีจำานวนไม่เกนิห้าคนทำาหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรอง
อุทธรณ์และจัดทำาความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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ข้อ8ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้


 ประกาศณวันที่25เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

พ.ศ.2558

เพ่ือให้การดำาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งท่ี8/2558 เม่ือวันท่ี23 กรกฎาคม2558 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ.2558”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อธิการบดี”หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา”หมายความว่าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

เรียบร้อยแล้ว
“หลักสูตร”หมายความว่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้
“การเทียบแทน”หมายความวา่การนำาชุดวชิาหรอืรายวชิาท่ีมีเนือ้หาสาระใกลเ้คยีงครอบคลมุหรอืคลา้ยคลงึกนั

ซึ่งได้ถูกกำาหนดมาให้ใช้แทนกัน
ข้อ4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด1

การจัดการศึกษา

ข้อ5มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น2ภาคการศึกษาปกติ โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า15สัปดาห์คือภาคต้นและภาคปลายและอาจจัดภาคพิเศษซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
6สัปดาห์ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

ในกรณทีีห่ลกัสูตรใดมีเหตุผลอันสมควรสภามหาวทิยาลัยอาจกำาหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนัน้แตกต่าง
จากที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ6มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยกำาหนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองโดยไม่เข้า
ห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา
โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำาท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
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ข้อ7มหาวิทยาลัยจะกำาหนดเวลาท่ีนักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือเป็น
แนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำาหนดเวลาแตกต่าง
กันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลาศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ประมาณ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยกระจายเวลาสำาหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็นสัญลักษณ์6(อ-ส-ป-ก)

6หมายถึง6หน่วยกิต
อหมายถึงการศึกษาจากสื่อหลักตามที่หลักสูตรกำาหนดดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยเอกสารการสอนหรือตำาราเรียนด้วยตนเองหรือหนังสือชุดความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ

รวมท้ังสือ่อ่ืนๆท่ีกำาหนดไว้ประจำาชุดวิชาเช่นกจิกรรมประจำาชดุวชิาซีดเีสยีงหรอืดวีดีหีรอืซีดมัีลตมีิเดยีประจำาชุดวชิา(ถา้มี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบ

ดจิทัิลหรอืแอนะลอ็กแบบเข้าถงึไดไ้ม่พรอ้มกนั(Asynchronous)หรอืเข้าถงึไดพ้รอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั(Synchronous)
ทั้งนี้ใช้เวลาประมาณ12-14ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สหมายถึงการศึกษาจากสื่อเสริมประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์

ซีดีหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น
การสอนเสรมิทางไกลผา่นดาวเทียมการสอนเสรมิแบบเผชญิหนา้การประชุมทางไกลเป็นตน้ใช้เวลาประมาณ0-2ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์

ป หมายถึง การทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ การทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการการศึกษา การสังเกต กรณีศึกษา
การทำางานตามท่ีไดร้บัมอบหมายการอบรมเข้มประสบการณว์ชิาชพีการปฏบิตัิในสถานการณจ์รงิสถานการณเ์สมือนจริง
สถานการณ์จำาลองใช้เวลาประมาณ0-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตามที่สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพกำาหนด

กหมายถึงการศึกษาเสริมคือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองเช่นการศึกษาจากหนังสืออ้างอิงหรือ
ตำาราที่กำาหนดให้การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆที่เตรียมไว้ณศูนย์วิทยพัฒนามสธ.และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
มุมมสธ.การปรึกษาและซักถามอาจารย์เป็นต้นใช้เวลาประมาณ1-4ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวด2

ชื่อและโครงสร้างหลักสูตร

ข้อ8ประกาศนียบัตรให้เรียกช่ือเต็มภาษาไทย เป็น “ประกาศนียบัตร................” เรียกชื่อเต็มภาษา
อังกฤษ เป็น “Certificatein................” โดยต่อท้ายด้วยช่ือสาขาวิชา(ศาสตร์) นั้นๆ และเรียกช่ือย่อภาษาไทยเป็น
“ป.................”เรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น“Cert.in..........”โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา(ศาสตร์)นั้นๆ

ข้อ9หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะในระดับตำ่ากว่าอุดมศึกษามีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต

ข้อ10มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
6หน่วยกิต

ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละชุดวิชามีค่า
หน่วยกิตแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ11นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรให้มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและใช้เวลาศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่น
คำาขอสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้



124 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด3

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา

ข้อ12คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(1)สำาเรจ็การศกึษาไมต่ำา่กว่าช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย(ม.6)หรอืประกาศนยีบัตรวชิาชพี(ปวช.)หรอืเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
(2)สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัครหรือ

(3)สำาเรจ็การศกึษาไม่ตำา่กว่าประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู(ปวส.)หรอืเทียบเท่าหรอือนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า
หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันการศึกษานั้นๆรับรอง

(4)สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ท่ีศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ข้อ13ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ12ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำาหนด5ปีนับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ข้อ14มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ12 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ13 เข้าศึกษาโดยไม่มี
การสอบคัดเลือก

ข้อ15ผู้มสีทิธเิข้าศกึษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษากต็อ่เม่ือมหาวทิยาลยัไดข้ึ้นทะเบียนผูน้ัน้เป็นนกัศกึษาแลว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

ข้อ16สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ12หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ13
(4)ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5)ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพ

นักศึกษา
(6)ไมส่ำาเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในหลกัสตูรเวน้แตจ่ะไดร้บัอนมัุตจิากมหาวิทยาลยัให้ตอ่อายุ

สถานภาพนักศึกษา
(7)ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ17เม่ือมหาวิทยาลัยได้ข้ึนทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี

ลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการทำาหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณท่ีีมเีหตจุำาเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดในวรรคหนึง่ได้ให้เสนอตอ่อธกิารบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน6เดือน

คุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามการได้มาซึ่งคณะกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ18นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด
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วินัยโทษทางวินัยผู้มีอำานาจสั่งลงโทษทางวินัยหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงโทษทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด4

การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

ข้อ19นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย1 ชุดวิชา(6 หน่วยกิต) และ
อย่างมากไม่เกิน3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

ข้อ20มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
กำาหนด ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ท้ังนี้ ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และประสงค์จะลาพักการศึกษา หาก
จะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ21นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น ตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อ22นกัศกึษาท่ีสอบไม่ผา่นชุดวชิาใดในการประเมนิผลตามท่ีกำาหนดในข้อบงัคบันี้หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อมให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ23นักศึกษาท่ีประสงค์จะเพ่ิมชุดวิชา ให้ย่ืนคำาร้องขอเพ่ิมชุดวิชา ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนดและเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำานวน3ชุดวิชา

ข้อ24นักศึกษาท่ีประสงค์จะถอนชุดวิชาใด ภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำาร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ชุดวิชาท่ีนักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อ25ในกรณท่ีีมหาวิทยาลยัประกาศไม่เปิดการเรยีนการสอนชุดวชิาในภาคการศกึษาใดภายหลงัจากท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา

ข้อ26นกัศกึษาซ่ึงมีความจำาเป็นตอ้งลาพักการศกึษาให้ย่ืนคำารอ้งลาพักการศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัภายในเวลา
ท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดโดยให้ถอืวา่ระยะเวลาท่ีลาพักการศกึษาถอืเป็นสว่นหนึง่ของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรนกัศกึษา
จะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ในกรณีท่ีนักศึกษามีความจำาเป็นต้อง
ลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็น
คราวๆไป

ในกรณีท่ีนักศึกษาซ่ึงประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การย่ืนคำาร้องขอลาพักต้องกระทำา
ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย คำาร้องขอลาพัก
การศึกษาที่ได้ยื่นหลังกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำาร้องนั้นตกไป

นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใดไวแ้ลว้และขอลาพักการศกึษามากกวา่หนึง่ภาคการศกึษาให้ถอืวา่
การลาพักการศกึษาในภาคนัน้เป็นการถอนชุดวิชาและการลาพักการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไปเป็นการลาพักการศกึษา
และให้นำาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ข้อ27การลงทะเบียนการเพิ่มชุดวิชาและการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย

การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกำาหนด

ข้อ28การดำาเนนิกจิกรรมในหมวดนี้ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ
กำาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป

หมวด5

การประเมินผลการศึกษา

ข้อ29ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา และใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษาดังนี้

(1)การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2)การสอบประจำาภาคการศึกษา
(3)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆจะกำาหนดในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา
ข้อ30การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดว่า ชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี

หรือชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำานาจกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติ และการสอบไล่ประจำา
ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลท่ีมีการ
กำาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในกรณีท่ีสาขาวิชาใด เห็นว่า ชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบมีความจำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป

ประเภทข้อสอบและจำานวนข้อสอบของแตล่ะชุดวชิาในการสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาให้เป็นไปตามท่ีสภาวชิาการ
กำาหนด

ข้อ31การประเมินผลการศกึษาชุดวิชาเชิงทฤษฎท่ีีมีคะแนนกจิกรรมหรอืคะแนนฝกึปฏบัิติหากนกัศกึษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำาคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นหาก
สอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่และทำากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติใหม่

ข้อ32การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำาดับข้ันผลการสอบ

พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2)กรณสีอบไลภ่าคทฤษฎไีม่ผ่านแตส่อบผา่นเฉพาะภาคปฏบัิติให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ

ภาคทฤษฎีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นี้ใหม่การลงทะเบียนเรยีนซำา้ในภาคท่ีสอบไม่ผา่นสามารถกระทำาได้ในภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
แต่เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะสอบผ่าน

(3)กรณสีอบไลผ่า่นเฉพาะภาคทฤษฎีแตส่อบไม่ผา่นภาคปฏบัิติให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏบัิติไม่ตอ้งสอบภาคทฤษฎีถา้นกัศกึษาสอบซ่อมในภาคปฏบัิติไม่ผ่านอีกนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวิชานี้
ใหม่การลงทะเบียนเรียนซำ้าสามารถกระทำาได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว
จนกว่าจะสอบผ่าน



127 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ข้อ33การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

ข้อ34การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบการให้ลำาดบัขัน้ความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในแตล่ะชุดวชิา
ดังนี้
	 คะแนน 	 ลำาดับขั้น 	 ความหมาย

 ร้อยละ76-100  H(Honour)  เกียรตินิยม
 ร้อยละ60-75  S(Satisfactory)  ผ่าน
 ตำ่ากว่าร้อยละ60  U(Unsatisfactory)  ไม่ผ่าน

 I(Incomplete)  ไม่สมบูรณ์

ข้อ35นักศึกษาจะได้รับลำาดับขั้นIในแต่ละชุดวิชาในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2) นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติ หรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์

ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กรณีตาม(1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำาดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม

โดยไม่มีเครื่องหมาย*ที่แสดงว่าเป็นลำาดับขั้นจากการสอบซ่อมแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมลำาดับขั้นI
จะถูกเปลี่ยนเป็นUโดยอัตโนมัติ

ข้อ36การนบัชุดวิชาสะสมของนกัศึกษาเพ่ือให้ครบหลกัสตูรให้นบัเฉพาะชุดวิชาท่ีนกัศกึษาสอบไดล้ำาดบัข้ันH
และSเท่านั้น

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาท่ีเทียบเท่าชุดวิชาอ่ืนท่ีเรียนมาแล้ว หรือ
ที่กำาลังเรียนอยู่การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ข้อ37เม่ือนกัศกึษาลงทะเบียนเรยีนชุดวิชาใดแลว้และสอบไม่ผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้ให้นบัชุดวชิาสะสมในชุดวชิา
นั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียวโดยให้มีเครื่องหมาย*กำากับที่ลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้

ข้อ38นกัศกึษาท่ีสอบไม่ผา่นในชดุวิชาบังคบัจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิานัน้ซำา้จนกวา่จะสอบได้แตถ่า้หาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซำ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

ข้อ39มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำาดับข้ันความสามารถในการ
เรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา

ข้อ40การบันทึกลำาดับข้ันความสามารถในการเรียนรู้ท่ีได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน

ในกรณีท่ีมีการนำาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพ่ือนำามาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชา ให้บันทึกลำาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมีค่าน้อยตามผลการสอบท่ีสอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชาท่ี
นำามาเทียบแทนกัน

ข้อ41นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
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หมวด6

การโอนชุดวิชาและการเทียบแทน

ข้อ42การโอนผลการศกึษาของนกัศกึษาเป็นการนำาชดุวชิาท่ีนกัศกึษาไดส้อบผา่นแลว้ในหลกัสตูรใดหลกัสตูร
หนึ่งของมหาวิทยาลัยหรอืสัมฤทธิบตัรตามโครงการสัมฤทธบิัตรมาใชแ้ละใหโ้อนได้ทกุชุดวิชาทีป่รากฏในหลักสูตรระดบั
ประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาใหม่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ43ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ให้สาขาวิชาดำาเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้

(1)ในกรณท่ีีนกัศกึษามีความประสงคจ์ะศกึษาในหลกัสตูรใหม่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุให้นำาชุดวิชาหรอืรายวชิาท่ี
นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิมมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนำามา
ใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น

(2)ในกรณท่ีีนกัศกึษามีความประสงคจ์ะศกึษาในหลกัสตูรเดมิหรอืไม่แสดงความประสงค์ใดๆให้นกัศกึษาสามารถ
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงและให้นำาชุดวิชาหรือ
รายวิชาท่ีนกัศกึษาไดศ้กึษาและสอบผ่านในหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุมาแทนชุดวชิาหรอืรายวชิาในหลกัสตูรเดมินัน้

ให้สภาวชิาการพิจารณากำาหนดแนวทางการเทียบแทนระหวา่งหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุกบัหลกัสตูรเดิม
และเมื่อกำาหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ44นักศึกษาท่ีสิ้นสุดสถานภาพและไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำาชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้

หมวด7

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ45ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของสาขาวิชาหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

ในข้อบังคับนี้
(2)มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับนี้
(3)ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4)ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
(5)ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ12และข้อ13เรียบร้อยแล้ว
ข้อ46ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า60 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษา

สุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ45
ข้อ47ให้ประธานกรรมการประจำาสาขาวชิาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวชิาเป็นผูพิ้จารณา

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ข้อ48เม่ือสภามหาวิทยาลยัอนมัุตสิำาเรจ็การศกึษาวนัสำาเรจ็การศกึษาให้ถอืวนัถดัจากวนัสิน้สดุการสอบประจำา
ภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ย่ืนคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มาย่ืนใน
ภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำาภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาย่ืนคำาร้อง
ขอสำาเร็จการศึกษาเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

ข้อ49เม่ือสภามหาวทิยาลยัอนมัุตสิำาเรจ็การศกึษามหาวทิยาลยัจะออกใบรบัรองสำาเรจ็การศกึษาใบประกาศ-
นยีบัตรและใบรายงานผลการศกึษาให้แกน่กัศกึษาโดยจะรายงานผลการสำาเรจ็การศกึษาในใบรายงานผลการศกึษาตามลำาดบัข้ัน
ความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่านถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำาเร็จการศึกษา

ข้อ50เม่ือมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำาสั่งหรือ
คำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยแล้วแต่
กรณี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอทุธรณ์การพิจารณาวินจิฉัยชีข้าดอทุธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคบัท่ีสภามหาวิทยาลยักำาหนด

 ประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ.2558

 (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์

  (รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยดำาเนินไปด้วยความ

 เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และการดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซ่ึงเป็นการกำาหนดกรอบความประพฤติและแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาท่ีเหมาะสม อาศัยอำานาจตามความใน
ข้อ6 และ ข้อ21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“วินัย” หมายความว่า ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อกำาหนดท่ีนักศึกษาพึงยึดถือและปฏิบัติขณะท่ีมีสถานภาพการเป็น

นักศึกษา
“หลกัสตูร”หมายความว่าหลกัสตูรท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้การศกึษาท้ังในระดบัประกาศนยีบัตรอนปุรญิญาปรญิญาตรี

หรือเทียบเท่าหรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรรวมทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทุกหลักสูตร

ข้อ4วินัยของนักศึกษามีดังต่อไปนี้
(1)ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระเบียบประกาศมติและคำาสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(2)ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(3)แสดงกิริยาและวาจาที่สุภาพเรียบร้อยต่ออาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย
(4)ไม่ประพฤติในทางที่ทำาให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
(5)ไม่กระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
(6)ไม่กระทำาการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จแสดงต่อมหาวิทยาลัย
(7)ไม่กระทำาการทุจรติในการสอบหรอืมีพฤตกิรรมสอ่ว่าจะทำาการทุจรติในการสอบหรอืพยายามกระทำาเช่นวา่นัน้
(8)ไม่กอ่การทะเลาะววิาทหรอืกอ่ให้เกดิอนัตรายตอ่ผู้อืน่หรอืยุยงให้เกดิเหตุวุน่วายข้ึนในมหาวทิยาลยัสนามสอบ

หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ข้อ5โทษทางวินัยนักศึกษามีลำาดับขั้นดังต่อไปนี้
(1)ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
(2)ทำาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3)ปรับตกชุดวิชาหรือรายวิชา
(4)สั่งพักการศึกษา
(5)ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ6โทษวินยัตามข้อ5(1)และ(2)ใช้สำาหรบัการกระทำาผดิวนิยัของนกัศกึษาตามขอ้4ท่ีไม่กอ่ให้เกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรง
ข้อ7โทษวนิยัตามข้อ5(3)(4)และ(5)ใช้สำาหรบัการกระทำาผดิวนิยัของนกัศกึษาตามข้อ4ท่ีกอ่ให้เกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรง
การลงโทษทางวินยัตามข้อ5(4)ให้กระทำาได้ไม่เกนิหนึง่ปีการศกึษาและนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนรกัษาสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาและไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ถูกลงโทษ
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การลงโทษทางวินัยตามข้อ5(5) นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
หนึง่ปีการศกึษานบัจากภาคการศกึษาท่ีถกูถอนสถานภาพและหากมีการสมคัรเข้าศกึษาในหลกัสตูรใดของมหาวทิยาลยัภายหลงั
ระยะเวลาดงักลา่วจะไม่สามารถโอนชุดวชิาหรอืรายวิชาท่ีได้ศึกษาไว้แลว้มาเป็นชุดวชิาของหลกัสตูรในการสมัครครัง้ใหม่

ในกรณีท่ีนักศึกษากระทำาความผิดวินัยตามข้อ4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษาให้ลงโทษตามข้อ5(5)
เพียงสถานเดียว และนักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาห้าปี นับจากวันท่ีได้มี
ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากสภาวิชาการได้เห็นสมควรให้เข้าศึกษาเม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่สามารถโอนชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วมาเป็นชุดวิชาของหลักสูตรในการสมัครครั้งใหม่

ข้อ8 การเพิ่มโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยไปแล้วให้กระทำาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(1)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(2)
(2)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(2)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(3)หรือ(4)ตามความ

เหมาะสมแล้วแต่กรณี
(3)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(3)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(4)
(4)นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)แล้วกระทำาผิดซำ้าให้เพิ่มโทษเป็นข้อ5(5)
(5)นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ5(4)และฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ7วรรคสองให้เพิ่มโทษ

เป็นข้อ5(5)โดยมีข้อห้ามตามข้อ7วรรคสาม
การเพ่ิมโทษแก่นกัศกึษาท่ีถกูลงโทษทางวนิยัและจะเพ่ิมโทษหนกักวา่ท่ีกำาหนดใน(1)(2)(3)หรอื(4)ให้พิจารณา

ถงึพฤตกิารณ์ความรา้ยแรงของการกระทำาและความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนเป็นสำาคญัแต่จะเพ่ิมโทษเกนิกวา่ท่ีกำาหนดไว้ใน(5)ไม่ได้
ข้อ9การลดโทษแก่นักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ข้อ5(4)หรือ(5)เว้นแต่เป็นโทษที่ลงแก่การกระทำา

ความผิดตามข้อ4(6) อันเนื่องจากการสมัครเป็นนักศึกษา ให้กระทำาได้เม่ือนักศึกษาลุแก่โทษ ยอมรับผิดในการกระทำา
ให้คำานงึถงึสภาพแห่งพฤตกิารณ์ความรา้ยแรงของการกระทำาและความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนเป็นสำาคญัแต่จะลดโทษลงตำา่กวา่
ข้อ5(2)ไม่ได้

ข้อ10 เมื่อมีการกระทำาผิดวินัยของนักศึกษาเกิดข้ึน ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนวินัย
นักศึกษาข้ึนคณะหนึ่งทำาหน้าท่ีพิจารณาสอบสวนการกระทำาความผิดของนักศึกษา โดยให้มีอำานาจเรียกตรวจและ
รวบรวมพยาน และหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดวินัย เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาท่ีกระทำาผิดวินัย
หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด หรือผู้อ่ืนท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่อธกิารบดีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชดุหนึง่ชุดใดของมหาวทิยาลยั
ทำาหน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งก็ได้

กรณีท่ีนักศึกษากระทำาผิดวินัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำาความผิดของนักศึกษา

ข้อ11ให้หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบักรณีท่ีมีการลงโทษทางวนิยันกัศึกษาแจง้คำาสัง่ลงโทษทางวนิยัเป็นลายลกัษณ์
อักษรให้แก่นักศึกษาทราบโดยไม่ชักช้า และให้นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
หนว่ยงานท่ีกำาหนดในข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินจิฉัยชีข้าดอุทธรณ์ของ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งลงโทษทางวินัย

ข้อ12ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

        ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ18ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา” หมายความว่า การบันทึกรับผู้สมัครท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ

การสมัครและมีคุณสมบัติผู้สมัครว่าครบถ้วนแล้วเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผู้สมัคร”หมายความว่าผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
“ค่าธรรมเนียม”หมายความว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำารุงการศึกษา
“ค่าลงทะเบียนเรียน”หมายความว่าค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษา
“เอกสารเกี่ยวกับการสมัคร”หมายความว่าใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
“ใบสมัคร”หมายความว่าใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“เอกสารประกอบการสมัคร” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้สมัครใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามที่กำาหนดในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ข้อ4เม่ือนายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนจากผู้สมัคร

ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเบ้ืองต้นของเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามท่ีกำาหนดในหลักสูตรนั้น รวมท้ังการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 โดยให้ดำาเนินการ
แลว้เสรจ็พรอ้มท้ังแจง้ผลการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาให้ผู้สมัครทราบภายในสี่สบิวนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนได้รบัเอกสาร
เกี่ยวกับการสมัครค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจำาเป็นไม่สามารถแจ้งผลการข้ึนทะเบียนนักศึกษาภายในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้ให้
นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วถึงเหตุผลความจำาเป็นดังกล่าว

ข้อ5กรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบพบวา่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกำาหนดในหลกัสตูร
ท่ีประสงค์จะสมัคร แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีจะเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอ่ืนให้นายทะเบียนแจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว หากผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนแนะนำา ให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นหากผู้สมัครไม่ประสงค์หรือไม่แจ้งความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นภายในเวลาที่กำาหนด
ให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการส่งเอกสารประกอบการสมัครค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนคืนแก่ผู้สมัคร

สำาหรับคา่ลงทะเบียนเรยีนตามหลกัสตูรท่ีจะได้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาตามวรรคหนึง่นัน้หากคา่ลงทะเบียนเรยีน
ท่ีส่งมานั้นไม่เพียงพอสำาหรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร ให้ผู้สมัครชำาระค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เม่ือผู้สมัคร
ได้ชำาระคา่ลงทะเบียนเรยีนเพ่ิมเติมครบถว้นแลว้ให้นายทะเบียนข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรนัน้หากคา่ลงทะเบียน
เรียนที่ส่งมาเกินกว่าค่าลงทะเบียนเรียนสำาหรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตรให้คืนเงินส่วนเกินแก่ผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ข้อ6หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามท่ีกำาหนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบตามกำาหนดเวลาในข้อ4และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้ในภายหลัง

ข้อ7ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 และข้อ20 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”หมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้าม

ของนกัศกึษา”ซ่ึงอธกิารบดีแต่งตัง้ประกอบดว้ยรองอธกิารบดีท่ีอธกิารบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาหรือผู้แทนจำานวนสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจำานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ

ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการและให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยจำานวนไม่เกินสองคนให้ทำาหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ข้อ5กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ4ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1)มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการสืบสวนสอบสวน
(2)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
(3)ไม่เป็นคนล้มละลาย
(4)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5)ไม่เคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกเว้นแต่กรณีความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท
(6)ไม่เคยถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะเหตุทุจริต

หรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่
(7)ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกจากงานหรือเลิกจ้างด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(8)ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ6ให้คณะกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสองปีแต่อาจได้รบัการแต่งต้ังใหม่ได้กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนมีวาระเท่าที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการครบวาระการดำารงตำาแหน่งพร้อมกันท้ังหมด และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดใหม่ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ7นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)ตาย
(2)ลาออก
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(3)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ5
(4)อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง
ข้อ8คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2)พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
(3)แต่งตัง้คณะอนกุรรมการคณะทำางานหรอืมอบหมายบุคคลให้ดำาเนนิการเรือ่งหนึง่เรือ่งใดตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย
(4)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ9การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมด

จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม
การวนิจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถอืเสยีงข้างมากกรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ10ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการกำาหนดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ท่ีกำาหนดได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนท่ีจะนำาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยายเวลา
คราวละไม่เกินหกเดือน

หากกรณีท่ีมีการขยายเวลาตามวรรคสองครบสองครั้งแล้ว ยังไม่สามารถดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การมีลกัษณะตอ้งห้ามของนกัศกึษาให้แลว้เสรจ็ได้ให้นายทะเบียนเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรอื
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางดำาเนินการต่ออธิการบดีเพื่อให้มีคำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ข้อ11เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ผู้ใดแล้ว ปรากฏชัดแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการใช้วุฒิการศึกษาปลอม หรือวุฒิการศึกษานั้น
ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ตรงตามหลกัฐานท่ีปรากฏตอ่นายทะเบียนให้นายทะเบียนแจง้ให้นกัศึกษาทราบพรอ้มแจ้งสทิธิและหนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยัในการตรวจสอบให้นกัศกึษาทราบตามความจำาเป็นและให้โอกาสแก่นกัศกึษาได้ทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพียงพอ

นักศึกษามีสิทธิท่ีจะโต้แย้ง ช้ีแจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ภายในสามสบิวันนบัแต่วันท่ีนายทะเบียนได้แจง้ให้รบัทราบข้อเท็จจรงิท้ังนี้หากนกัศกึษาไม่โต้แยง้ช้ีแจงและแสดงพยาน
หลักฐานต่อนายทะเบียนตามเวลาท่ีกำาหนดจะถือว่านักศึกษายอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยไม่ขอโต้แย้งหากนักศึกษา
แจ้งเหตุท่ีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการได้ตามท่ีกำาหนด นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการอาจขยายเวลาให้นักศึกษาได้อีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับจากวันที่ครบกำาหนดระยะเวลา
ในการโต้แย้งชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

ข้อ12 เม่ือครบกำาหนดเวลาตามข้อ11วรรคสองให้นายทะเบียนจดัทำารายงานผลการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ
ซ่ึงประกอบดว้ยข้อเท็จจรงิข้อโต้แยง้และความเห็นพรอ้มท้ังเสนอพยานหลกัฐานประกอบเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนนำาเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือมีคำาสั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไป

ข้อ13เมื่ออธิการบดีได้รับความเห็นของคณะกรรมการและรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ
นายทะเบียนหากอธิการบดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้สั่งการไปตามความเห็นนั้น
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หากอธิการบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม
หรอืพิจารณาทบทวนหากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเตมิหรอืทบทวนแลว้ยืนยันความเห็นเดมิให้อธกิารบดีสัง่การไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการนั้น

ในกรณีท่ีอธิการบดีได้สั่งให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาผู้ใดตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจสั่งนายทะเบียน
ให้แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้

ข้อ14ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
เสร็จสิ้นแล้ว หากพบหรือปรากฏเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาหรือมีคำาร้องเรียน
หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้นายทะเบียนดำาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ห้ามมิให้ดำาเนินการเกี่ยวกับคำาร้องเรียน
หรือเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ปรากฏผู้ร้องเรียน

ข้อ15นักศึกษาผู้ใดท่ีได้รับคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยใดตามระเบียบนี้ ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์
ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2551

ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาทราบไปพร้อมกับคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัย
ของมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ16ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551



 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามความ
ในข้อ6 และข้อ33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ.2547
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรยีกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการลงทะเบียนและการลาพักการศกึษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”หมายความว่าค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ

จากมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำารุงการศึกษาค่าชุดวิชาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินท่ีนักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน สื่อประกอบ

การสอนแบบฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษาและเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
“การลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลง

ชุดวิชา
ข้อ4การดำาเนินการตามระเบียบนี้ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าวัสดุการศึกษาหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่

นักศึกษา อันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการร้องขอจาก
นักศึกษาโดยต้องได้รับอนุมัติคืนเงินหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนจากนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป

ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด1

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ6นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนตามวธิีการท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดภายในกำาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรยีน
ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ7นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรยีนและนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาใดเป็นครัง้แรกตอ้งชำาระคา่วสัดุการศกึษาของชดุวชิานัน้พรอ้ม
กับการลงทะเบียนเรียนด้วย

ข้อ8นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่านในชุดวิชาใดในภาคการศึกษาใด และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชา
นั้นให้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ9นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้ย่ืนคำารอ้งขอลงทะเบียนเรยีน
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ10นกัศกึษาท่ีมีสทิธิลงทะเบียนเรยีนลา่ชา้กวา่กำาหนดและไม่ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมลงทะเบียนเรยีนลา่ช้าคือ
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(1)นกัศกึษาท่ีเหลอืชดุวชิาท่ีจะตอ้งศกึษาในหลกัสตูรไม่เกนิสามชุดวชิาสดุท้ายของภาคการศกึษาปกตซ่ึิงชุดวชิา
ท่ีนกัศกึษามีสทิธิลงทะเบียนเรยีนได้จะตอ้งเป็นชุดวชิาท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่นจากการสอบซ่อมในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาหรอื

(2)นักศึกษาท่ีเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องศึกษาในหลักสูตรเป็นชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษท่ีผ่านมาและ
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษนั้น

นักศึกษาจะต้องย่ืนคำาร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด ตามวรรคหนึ่งก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันถ้าพ้นกำาหนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด

การลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนดตามวรรคหนึ่งนักศึกษาจะต้องสำาเนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลงทะเบียนเรียน

ข้อ11ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าในชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณี
ที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น

ข้อ12นกัศกึษาท่ีศกึษาครบตามโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีสาขาวชิากำาหนดแลว้แต่มีความประสงคจ์ะลงทะเบียนเรยีน
เกินโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องย่ืนคำาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรต่อ
นายทะเบียนมาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสร้างหลักสูตร

หมวด2

การเพิ่มชุดวิชาการถอนชุดวิชาและการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา

ข้อ13นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใดแลว้ประสงค์จะลงทะเบียนเพ่ือขอเพ่ิมชุดวชิาให้ย่ืนคำารอ้ง
ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือขอเพ่ิมชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ยกเว้นกรณีท่ีนักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและ
ได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น

ข้อ14นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอเพ่ิมชุดวิชาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้ย่ืนคำาร้อง
ขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ15ภายหลังจากท่ีได้รับทราบผลการลงทะเบียนเรียนและเพ่ิมชุดวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วหากนักศึกษา

ประสงค์จะถอนชุดวิชาใดให้ย่ืนคำารอ้งขอถอนชุดวิชาต่อนายทะเบียนกอ่นการสอบไล่ในภาคการศกึษานัน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
หนึ่งเดือน

ข้อ16นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วด้วยวิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชา
หากนายทะเบียนตรวจสอบพบข้อผิดพลาดซ่ึงต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา ให้นายทะเบียนแจ้งให้

นักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อให้นักศึกษาดำาเนินการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำาหนด
ข้อ17 ให้นำาความในข้อ7 มาใช้บังคับแก่การลงทะเบียนเพ่ือการเพ่ิมชุดวิชา และการถอนชุดวิชาในหมวดนี้

โดยอนุโลม
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หมวด3

การลาพักการศึกษา

ข้อ18นักศึกษาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษา
ต่อนายทะเบียนพร้อมชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาท่ีประสงค์
จะลาพักการศึกษาแต่ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกันทั้งนี้ต้องยื่นคำาร้องภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ในกรณีท่ีนักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผล
มาในคำารอ้งพรอ้มท้ังชำาระคา่บำารงุการศกึษาเพ่ือรกัษาสถานภาพเป็นนกัศกึษาให้ครบถว้นตามจำานวนภาคการศกึษาท่ีลาพัก
ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาถึงเหตุผลและความจำาเป็นก่อนอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

ข้อ19นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลาพักการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้ยืน่คำารอ้งขอลาพักการศกึษา
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
เม่ือพ้นกำาหนดเวลาย่ืนคำาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษาไม่ได้ดำาเนินการลาพักการศึกษาต่อนายทะเบียน

มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ20นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาข้ึนไปและไม่ได้ย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษา

ภายในกำาหนดเวลา และมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์จะขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุเหตุผลและความจำาเป็นต่อ
นายทะเบียนเพ่ือพิจารณา พร้อมท้ังชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
จนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ21นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใดแลว้จะขอลาพักการศกึษาในภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีน
แล้วนั้นไม่ได้แต่สามารถขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ22นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษา
รอผลการสอบซ่อมหรือผลการสอบภาคพิเศษ หากชุดวิชาดังกล่าวสอบไม่ผ่านและเป็นชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาน้ัน ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมสำาเนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลาพักการศึกษาล่าช้าโดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า

ข้อ23 การยกเลิกการลาพักการศึกษาให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องขอถอนการลาพักการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ภายในกำาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาให้นักศึกษา

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาในกรณีท่ีไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดเป็นไป
โดยถกูตอ้งในการศกึษาตามหลกัสตูรอาศยัอำานาจตามความในขอ้6และข้อ19(6)ของขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการต่ออายุสถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ในระเบียบนี้
“สถานภาพนักศึกษา”หมายความว่าสถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา”หมายความว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4 นักศึกษาท่ีศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตรสามารถขอต่ออายุ

สถานภาพนกัศกึษาและศกึษาตอ่ได้อีกหนึง่ปีการศกึษานบัแต่ภาคการศกึษาท่ีครบกำาหนดสามเท่าของระยะเวลาการศกึษา
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรโดยให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว

ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาท่ีกำาลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาดำาเนินการขอต่ออายุ
สถานภาพนักศึกษาภายในหกสิบวันก่อนการสอบไล่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพ

ข้อ5 การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ดำาเนินการดังนี้
(1) เม่ือนักศึกษาได้รับการแจ้งการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

ให้ย่ืนคำารอ้งขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดพรอ้มท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราท่ีมหาวทิยาลยั
กำาหนด

(2)เม่ือนายทะเบียนได้รับคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาตามข้อ5(1) แล้ว ให้ดำาเนินการพิจารณา
คำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

(3)ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนพิจารณาคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ

ข้อ6 นักศึกษาท่ีไม่ได้ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดและประสงค์
จะขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ยื่นคำาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าเพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาเหตุผลและ
ความจำาเป็นภายในสิบห้าวันก่อนวันสอบไล่ในภาคการศึกษาแรกที่ได้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาไปแล้ว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

  (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีสำาเร็จการศึกษา
และได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี
7/2528วันที่14กุมภาพันธ์2528จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาดังต่อไปนี้

1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายหากสอบไม่ผ่านชุดวิชาใดและได้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประจำาภาคการศึกษานั้นแล้ว ยังไม่ต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป

2.นกัศกึษาท่ีสอบซ่อมแลว้ไม่ผา่นให้ลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากำาหนดในภาคการศึกษาถดัไปได้ถา้มีการเปิดสอน
ชุดวิชาท่ีสอบไม่ผ่านนั้น ในกรณีท่ีนักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษา
จะต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3.นกัศกึษาท่ีไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมจะต้องลาพักการศึกษาและชำาระค่าบำารงุการศึกษาเพ่ือรกัษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาจนกว่าจะลงทะเบียนเรียนอีก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
    

 ประกาศณวันที่28มีนาคมพ.ศ.2528
 

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการย้ายสังกัดสาขาวิชาและการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การย้ายสงักดัสาขาวชิาและการเปลีย่นวชิาเอกของนกัศกึษาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตาม
ความในข้อ6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 อธิการบดี
จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และ
การเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“การย้ายสังกัดสาขาวิชา” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาจากสาขาวิชาเดิมไปสังกัดสาขาวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้าย
“การเปลี่ยนวิชาเอก” หมายความว่า การเปลี่ยนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะท่ีศึกษาจากเดิมไปยังวิชาเอกอ่ืน

หรือกลุ่มวิชาเฉพาะอ่ืนในสาขาวิชาเดียวกันท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีกำาหนดไว้
ในหลักสูตรของวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ขอเปลี่ยน

“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4นักศึกษาท่ีขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งภาคการศึกษาปกติและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายหรือวิชาเอกที่ขอ
เปลี่ยนใหม่

ข้อ5นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกพร้อมทั้งชำาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

นักศึกษาท่ีย่ืนคำาร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ภายหลังจากระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด
ในวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนดำาเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้ในภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ6 เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลักสูตรใหม่แล้ว
ให้ดำาเนนิการย้ายสงักดัสาขาวชิาหรอืเปลีย่นวชิาเอกให้แก่นกัศกึษาและแจง้ผลการอุนมัติการย้ายสงักดัสาขาวชิาหรอืการเปลีย่น
วิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนด
ไว้ในหลักสูตรใหม่ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำาร้องของนักศึกษา

ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่อาจตัดสินว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามท่ีกำาหนดในหลักสูตรใหม่ได้ให้
นายทะเบียนเสนอต่อสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น เมื่อได้รับคำาตอบจากสาขาวิชาแล้วให้นายทะเบียนแจ้ง
ผลการดำาเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับคำาตอบจาก
สาขาวิชา

การย้ายสงักดัสาขาวชิาหรอืการเปลีย่นวชิาเอกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนกัศกึษาได้รบัการอนมัุติจากนายทะเบียนแลว้
ข้อ7นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่ โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเดิมรวมเข้าไปในระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตรใหม่และให้ศึกษาภายในกำาหนดระยะเวลาการศึกษาที่เหลือตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหม่
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ข้อ8ให้นายทะเบียนโอนชุดวิชาท่ีนักศึกษาสอบผ่านแล้วจากสาขาวิชาหรือวิชาเอกเดิมไปยังสาขาวิชาหรือ
วิชาเอกใหม่โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องขอโอนชุดวิชา

ข้อ9ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

     
        

 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



144 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การดำาเนินการโอนชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่2)พ.ศ.2548อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2551”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ในระเบียบนี้
“การโอนชดุวิชา”หมายความว่าการนำาชุดวชิาท่ีได้ศกึษาและสอบผา่นในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ของมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ”หมายความว่าคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551
“นายทะเบียน”หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ5 การโอนชุดวิชาให้นกัศกึษาย่ืนคำารอ้งขอโอนชุดวชิาตอ่นายทะเบียนตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา

เป็นตน้ไปพรอ้มท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพรอ้มกบัการย่ืนคำารอ้ง
(1)สำาเนาผลการสอบหรือใบรายงานผลการศึกษา
(2)เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด
ข้อ6 มหาวิทยาลยัจะพิจารณาการโอนชดุวชิาให้แก่ผู้ท่ีมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาโดยให้โอนชุดวชิาท่ีนกัศึกษา

สอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรอืในระดบัท่ีสงูกว่าปรญิญาตรีหรอืสมัฤทธิบัตรตามโครงการสมัฤทธิบัตรเข้าสูชุ่ดวชิาท่ีปรากฏในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

ข้อ7 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำาร้องขอโอนชุดวิชาและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการพิจารณา
หลกัฐานให้แลว้เสรจ็ภายในสบิห้าวันนบัแต่วันท่ีได้รบัคำารอ้งและแจง้ผลการพิจารณาการโอนชุดวชิาให้นกัศกึษาทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพิจารณาการโอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้วเสร็จ

ข้อ8 เม่ือนกัศกึษาใช้สทิธิโอนชดุวิชาตามข้อ6แลว้และมีชุดวชิาครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูรท่ีสมัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาและมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

ข้อ9 ให้บันทึกผลการโอนชุดวิชาตามลำาดับข้ันท่ีนักศึกษาสอบได้และนำามาคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งนี้ให้กำาหนดสัญลักษณ์CT(CreditsfromTransfer)ไว้ที่ชุดวิชาที่โอน

ชุดวิชาท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำาดับข้ันท่ีนักศึกษาสอบได้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

การโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำาดับขั้นท่ีนักศึกษาสอบได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด
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ข้อ10ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551



 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำานาจตามความในข้อ9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ข้ันประกาศนยีบัตรช้ันสงูและประกาศนยีบตัรพ.ศ.2523อธกิารบดีโดยความเห็นชอบของสภาวชิาการในการประชุมครัง้ท่ี
30/2545เมื่อวันที่22สิงหาคม2545จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1มหาวิทยาลยัจะพิจารณาโอนชุดวชิาหรอืรายวชิาให้แก่ผู้ท่ีมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาหรอืผู้เรยีนในหลกัสตูร
ระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย

ข้อ2การโอนชุดวชิาหรอืรายวชิาให้กระทำาได้ตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกเป็นต้นไปและให้กระทำาได้ทุกชุดวิชาหรือ
รายวิชา

ข้อ3 ชุดวชิาหรอืรายวชิาท่ีขอโอนนัน้ต้องเป็นชุดวิชาหรอืรายวิชาซ่ึงสอบผ่านตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักำาหนด
ไม่ว่าชุดวิชาหรือรายวิชานั้นจะได้ปรับปรุงเน้ือหาวิชาแล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีปรากฏอยู่
ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่

ข้อ4นกัศกึษาหรอืผู้เรยีนย่ืนคำาขอโอนตามขอ้2แลว้มีหลกัสตูรครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูรท่ีสมัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาซ่ึงมิใช่ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีใช้สิทธิขอโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาหรือหนึ่งรายวิชา

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

        
 ประกาศณวันที่10กันยายนพ.ศ.2545

 (ลงนาม)ทองอินทร์วงศ์โสธร

 (รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์วงศ์โสธร)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

พ.ศ.2556

เพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจตามความในมาตรา15(2)และมาตรา32แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
พ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่1/2556เมื่อวันที่25มกราคม2556จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์พ.ศ.2556”

ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาและวิธีการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์พ.ศ.2553
ข้อ4ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ”หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา”หมายความว่าสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการ”หมายความวา่คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณข์องระดบัปรญิญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา
“การเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์หมายความวา่การเทียบงานรายวชิาของผูศ้กึษาในระบบการศกึษา

หรือนอกระบบการศึกษา หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การเทียบประสบการณ”์หมายความว่าการนำาประสบการณข์องผูศ้กึษานอกระบบการศึกษาหรอืศกึษาตามอัธยาศัย
หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ทำางานสังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ5ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีท่ีต้องวินิจฉัยตีความ ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนที่1

คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

ข้อ6 ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเรยีกวา่“คณะกรรมการบรหิารการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ”์
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งประกอบด้วย

(1)รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำานวนหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
(2)ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำานวนสองคนเป็นกรรมการ
(3)ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำานวนหกคนเป็นกรรมการ
(4)ผู้แทนสภาวิชาการจำานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(5)ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(6)ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการและเลขานุการ
(7)ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจำาเป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำานักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของสำานักบัณฑิตศึกษาอีกจำานวน

ไม่เกินสองคนให้ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ7ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพ่ือให้มีการกำาหนดลักษณะหลักเกณฑ์

และวธิกีารเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณ์รวมท้ังการโอนชุดวิชาให้สอดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั
(2)พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ

เทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทำางานเพ่ือดำาเนนิการเกีย่วกบัการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณข์องผูป้ระสงคจ์ะขอเทียบผลการศกึษาหรอื
เทียบประสบการณ์เพื่อดำาเนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

(4)ดำาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ8 ในการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิให้ผูอ้ำานวยการสำานกัทะเบียนและวัดผลและผู้อำานวยการสำานกับัณฑติ-

ศึกษาดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)ให้ผู้อำานวยการสำานกัทะเบียนและวัดผลจดัทำาบัญชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒุท้ัิงภายในและภายนอกซ่ึงมีคณุสมบัติ

ตามข้อ9และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(2)ให้ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาจัดทำาบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตามข้อ9และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(3) เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม(1)และ(2)แล้วให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกบุคคล

จากบัญชีดังกล่าวตามจำานวนที่กำาหนดในข้อ6และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตามข้อ9และดำาเนินการ
แต่งตั้งต่อไป

ข้อ9กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการศึกษาตลอดชีวิตและต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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(4) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชีการจัดการการท่องเที่ยว
และเศรษฐศาสตร์

(5) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
(6) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ10กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ถูกไล่ออกให้ออกหรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะเหตุทุจริต

หรือประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นผู้กระทำาการฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณคุณธรรมหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เคยหรือได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดท่ีได้กระทำา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่ง

ที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ11ให้กรรมการตามข้อ6ซ่ึงเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายในมหาวทิยาลยั

ผู้แทนสภาวิชาการและผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้

ในกรณกีรรมการตามวรรคหนึง่พ้นจากตำาแหนง่กอ่นครบวาระและมีจำานวนไม่ถงึแปดคนให้มีการแตง่ตัง้กรรมการ
แทนตำาแหน่งท่ีว่าง และวาระการดำารงตำาแหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละสามปี

ให้นำาความในข้อ8 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล
และผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา เสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาท่ีว่างลงเพ่ือเสนอต่อ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำาเนินการแต่งตั้งต่อไป

ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งตามวรรคหนึ่ง และยังไม่มี
การแตง่ตัง้ผูแ้ทนท่ีเป็นกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิใหม่ให้กรรมการผูแ้ทนท่ีเป็นกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

ข้อ12นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)ขาดคุณสมบัติตามข้อ9หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ10
(4)อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข้อ13การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการท้ังหมดจงึจะ

เป็นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม
การวินจิฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถอืเสยีงข้างมากกรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ14หลกัเกณฑ์วธิกีารเงือ่นไขและอัตราการเบิกจา่ยคา่ตอบแทนให้กบักรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกให้เป็นไป

ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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หมวด1

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี

ข้อ15 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ท้ังนี้ต้องดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาร้องจากสำานักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างย่ิง
ซ่ึงไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำาหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวันหรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เม่ือสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันท่ี
คณะกรรมการอนุมัติ

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆไปและเม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนมัุตกิารเทียบผลการศกึษาและ
เทียบประสบการณ์แล้วให้สำานักทะเบียนและวัดผลดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

ข้อ16 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำามาขอเทียบงาน
รายวิชาของนักศึกษาซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงย่ืนคำาร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ17 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด คณะกรรมการอาจดำาเนินการเองหรือกำาหนดกรอบเวลา
การดำาเนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น เช่น สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
ฝึกปฏิบัติพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานหรือพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ18 ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการอาจดำาเนินการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นเร่งด่วนหรือ
มีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย

ข้อ19 นักศึกษาท่ีประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถย่ืนคำาร้องต่อผู้อำานวยการ
สำานักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการย่ืนคำาร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาท่ีเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้ ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ข้อ20 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ
(1)การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำารายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชาหรือ

ชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2)การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำางานรายวิชา

หรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย

(3)การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำางานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำางาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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ข้อ21 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และไดย่ื้นคำารอ้งขอเทียบงานรายวชิาเข้าสูชุ่ดวชิาในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีในระดบัมหาวทิยาลยัตอ้งมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี้

(1) เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้นและต้องได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่าตัวอักษรCหรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า2.00หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดท่ีออกหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ22 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรท่ีขอเทียบ
และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาท่ีเทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำามารวมคำานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร

นกัศกึษาท่ีไดร้บัการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณต์ามข้อบังคบันี้ไม่มีสทิธไิดร้บัปรญิญาเกยีรตนิยิม

หมวด2

การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ23 ให้นำาความในข้อ16 ข้อ17 ข้อ18 และข้อ19 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบผลการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

ข้อ24 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ท้ังนี้ต้องดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาร้องจากสำานักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างย่ิงซ่ึงไม่อาจ
พิจารณาให้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดได้ให้เสนอตอ่อธกิารบดเีพ่ือขอขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกนิสองครัง้ครัง้ละไม่เกนิ
สามสิบวันหรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เม่ือสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำานักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ลงในทะเบียนประวัตกิารศกึษาของนกัศกึษาผู้นัน้แลว้แจง้ให้นกัศกึษาทราบภายในสบิวันนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำาไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์แล้วให้สำานักบัณฑิตศึกษาดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

ข้อ25 การขอเทียบผลการศกึษาและเทียบประสบการณจ์ากการศกึษาในระบบจากหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา
ของสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนหรอืเทียบเท่าเข้าสูชุ่ดวิชาในหลกัสตูรระดบับัณฑิตศกึษาของมหาวทิยาลยัให้นกัศกึษาย่ืนคำารอ้ง
ขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือเทียบเท่าต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ข้อ26 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรือรับรอง
และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาผู้นั้น
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาท่ีนำามาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมี
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ผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนำามาเทียบผลการศึกษาไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษรB หรือแต้มระดับ
คะแนน3.00หรือเทียบเท่า

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษานำามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนระดบับัณฑิตศกึษาวา่เป็นข้อมูลท่ีถกูตอ้งเช่ือถอืได้ให้การรบัรองโดยสถาบันอุดมศกึษาตน้สงักดัท่ีออกหนงัสอื
รับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ข้อ27 การเทียบผลการศกึษาจากการศกึษาในระบบจากหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาของสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน
หรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบผลการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้นจะไม่นำาไปคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้

หมวด3

การอุทธรณ์

ข้อ28นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา

ข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2551 ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ให้นำาหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ข้อ29บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด ประกาศ คำาสั่งหรือมติอื่นใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคับ
อยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด ประกาศ คำาสั่งหรือมตินั้น
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ระเบียบข้อกำาหนดประกาศคำาสั่งหรือมติขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้

 ประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ.2556

 (ลงนาม)คณิตณนคร

 (ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หมายเหตุ: โดยท่ีพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิมาตรา15กำาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรยีนจากผลการศกึษา
 ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ

 ตา่งรปูแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรอืไม่กต็ามรวมท้ังจากการเรยีนรู้นอกระบบตามอัธยาศยัการฝกึอาชีพ

 หรอืจากประสบการณก์ารทำางานประกอบกบัประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเรือ่งหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเข้าสู่

 การศึกษาในระบบพ.ศ.2545ลงวันที่29กันยายน2545ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

 ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2547 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ2553 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพ่ือให้การเทียบ

 ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไป

 ในทิศทางเดียวกันจึงจำาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการสอบไล่ระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพื่อให้การดำาเนินการสอบไล่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ46
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการสอบไล่ระดบัปรญิญาตรีพ.ศ.2551”
ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการสอบไล่พ.ศ.2524และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4ในระเบียบนี้
“การสอบไล่” ให้หมายความรวมถึง การสอบซ่อม และการสอบอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนดด้วย
“บุคลากรดำาเนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าท่ีประสานงานควบคุม

ดูแลและดำาเนินการจัดกิจกรรมสอบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
“นกัศกึษา”หมายความว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยัท่ีมีสทิธิเข้าสอบในชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรยีน
ข้อ5มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาภาคละหนึ่งครั้ง และในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไล่

ไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาด้วยก็ได้
มหาวิทยาลยัจดัให้มีการสอบตามปฏทิินการศกึษาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดเวน้แต่มีเหตสุดุวสิยัหรอืมีความจำาเป็น

ในการวัดผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเลื่อนวันสอบประจำาภาคการศึกษา หรือเลื่อนวันสอบบางสนามสอบ หรือเลื่อนวันสอบ
บางชุดวิชาให้เป็นระยะเวลาอื่นนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ก็ได้

ข้อ6ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่งเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด1

คณะกรรมการอำานวยการสอบ

ข้อ7 ให้มีคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการอำานวยการสอบ” ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาทุกสาขาวิชาผู้อำานวยการ
สำานักบริการการศึกษาผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์และผู้อำานวยการกองคลังเป็นกรรมการ

ให้ผู้อำานวยการสำานกัทะเบียนและวดัผลเป็นกรรมการและเลขานกุารและอาจแตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีของสำานกัทะเบียน
และวัดผลอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ข้อ8 คณะกรรมการอำานวยการสอบมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
(1)กำาหนดนโยบายแผนงานและแนวปฏิบัติในการจัดสอบ
(2)วินิจฉัยปัญหาและกำาหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบ
(3)วินิจฉัยและตัดสินปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษา

ตามระเบียบนี้ยกเว้นปัญหาที่เกี่ยวกับการทำาผิดวินัยนักศึกษา
(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือบุคคล ให้ดำาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีคณะกรรมการ

อำานวยการสอบมอบหมาย
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หมวด2

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ9ในการสอบแต่ละครั้งให้มีบุคลากรดำาเนินการสอบแบ่งเป็น2ส่วนคือ
(1)บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
 (ก) บุคลากรงานอำานวยการ ได้แก่ อธิการบดีเป็นผู้อำานวยการสนามสอบท่ัวประเทศ รองอธิการบดี

ท่ีอธิการบดีมอบหมายและผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นรองผู้อำานวยการสนามสอบท่ัวประเทศ
ผู้อำานวยการสำานักและผู้อำานวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสอบเป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานอำานวยการ

 (ข)บุคลากรงานประสานงานท่ัวไป ได้แก่ รองผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผลท่ีผู้อำานวยการ
สำานักทะเบียนและวัดผลมอบหมาย หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย หรือผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสอบ
เป็นเจ้าหน้าที่กองกลางงานประสานงานทั่วไป

 (ค)บุคลากรงานอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกองกลางงานบริการ งานรักษาความปลอดภัยงานประชาสัมพันธ์
งานยานพาหนะงานส่ง-รับข้อสอบงานกองกลางสำารองและเจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆตามความจำาเป็น

(2)บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆประกอบด้วย
 (ก)บุคลากรสนามสอบ ได้แก่ผู้อำานวยการสนามสอบหัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กองกลางกรรมการคุมสอบ

นักการภารโรงยามรักษาการณ์และตำาแหน่งอื่นๆตามความจำาเป็น
 (ข)บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าท่ีกองกลาง

จากมหาวิทยาลัย
ข้อ10บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบ

เพ่ือสนับสนุนให้การอำานวยการสอบในทุกสนามสอบของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกประเทศสำาเร็จลุล่วงตาม
วตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัด้วยความเรยีบรอ้ยและมีประสทิธภิาพมหาวิทยาลยัจงึมอบหมายให้บุคลากรดำาเนนิการสอบ
ประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ก) มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
การดำาเนินการสอบและมีอำานาจวินิจฉัยสั่งการในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้การดำาเนินการสอบสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ข) มีหน้าท่ีให้คำาปรึกษา
หรือคำาแนะนำาแก่บุคลากรดำาเนินการสอบตามข้อ9(1)(ค) ข้อ9(2)(ข) และประสานงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสอบ
วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการดำาเนินการสอบในเบ้ืองต้น ตลอดจนจัดเตรียมบุคลากรสำารองเพ่ือให้พร้อมท่ีจะไป
ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน

บุคลากรดำาเนินการสอบประจำากองอำานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ9(1)(ค) ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธ์ยานพาหนะส่ง-รับข้อสอบกองกลางสำารองและเจ้าหน้าที่กองกลาง
อื่นๆตามความจำาเป็น

ข้อ11บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆมีหน้าที่ควบคุมกำากับดูแลรับผิดชอบเพื่อให้การดำาเนินการ
จัดสอบในทุกสนามสอบท่ีรับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยบุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบต่างๆมีหน้าที่และอำานาจตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ12ผู้อำานวยการสนามสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการเตรียมการสอบ
(2)อำานวยการเตรียมสนามสอบให้พร้อมสำาหรับการดำาเนินการสอบ
(3)จัดให้มีการรับและดูแลเก็บรักษาแบบทดสอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ในสถานที่ปลอดภัย
(4)จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรสนามสอบและร่วมปฐมนิเทศกับผู้ประสานงานการสอบ
(5)จัดให้มีสถานที่เป็นกองกลางสนามสอบ
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(6)อำานวยการสอบให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(7)จดัมอบแบบทดสอบกระดาษคำาตอบเอกสารวสัดุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอบและกลอ่งท่ีบรรจุสิง่ดงักลา่วคนืให้

ผู้ประสานงานการสอบนำากลับมหาวิทยาลัย
(8)แจ้งผลการดำาเนินการสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ13ผู้อำานวยการสนามสอบมีอำานาจดังนี้
(1)อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วนหรือนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบใน

สนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
(2)อนญุาตให้นกัศกึษาท่ีมีเหตุจำาเป็นเข้าห้องสอบได้เป็นกรณีพิเศษหลงัจากเวลาท่ีมหาวิทยาลยักำาหนดให้เริม่ทำา

การสอบไปแลว้สามสบินาทีโดยพิจารณารว่มกบัผู้ประสานงานการสอบแต่จะอนญุาตให้นกัศกึษาท่ีมาเกนิกวา่เวลาสี่สบิห้า
นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้

(3)ยับยั้งการกระทำาอันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
(4)สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินการสอบ
ข้อ14หัวหน้าตึกมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2)ควบคุมดูแลการเตรียมการสอบเตรียมสนามสอบและห้องสอบตามที่ผู้อำานวยการสนามสอบมอบหมาย
(3)ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบและการดำาเนินการสอบ
(4)ควบคมุดแูลการปฏบัิติงานของกรรมการคมุสอบนกัการภารโรงและยามรกัษาการณ์ให้ปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีได้รบั

มอบหมายอย่างเคร่งครัด
(5)ประสานงานระหว่างกองกลางสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
(6)ประสานงานให้เจา้หนา้ท่ีกองกลางสนามสอบช่วยทำาหนา้ท่ีคมุสอบช่ัวคราวกรณกีรรมการคมุสอบไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้
(7)ทำารายงานสถิติจำานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรือตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนด
(8)ทำารายงานรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและชุดวิชาที่เข้าสอบในห้องสอบสำารอง
(9)ทำารายงานร่วมกับกรรมการคุมสอบเมื่อพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
ข้อ15เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2)ประชาสมัพันธ์ข้อมูลและรายละเอยีดท่ีจำาเป็นในการเข้าสอบรวมท้ังให้สญัญาณการสอบตามท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด
(3)ให้คำาแนะนำาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
(4)ออกบัตรเข้าสอบ ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

ในสนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(5)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(6)จดัซองแบบทดสอบเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบมอบให้แก่กรรมการคมุสอบและรบัคนืเม่ือการสอบ

เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดทำารายงานการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ
(7)ตรวจนบัจำานวนแบบทดสอบและกระดาษคำาตอบท่ีกรรมการคมุสอบนำามาสง่คนืให้ตรงกนักบัจำานวนนกัศกึษา

ที่เข้าสอบในใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
(8)จัดทำารายงานจำานวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำาตอบที่ส่งคืน
(9)บรรจุแบบทดสอบกระดาษคำาตอบที่สอบแล้วเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ลงหีบห่อให้เรียบร้อย
(10)จัดทำาหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบตามข้อ9(2)(ก)
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(11)กรณีท่ีมีปัญหากรรมการคมุสอบไม่สามารถปฏบัิติหนา้ท่ีได้ให้เจา้หนา้ท่ีกองกลางทำาหนา้ท่ีกรรมการคมุสอบ
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่

ข้อ16กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
(2)รับซองแบบทดสอบเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(3)ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำาหนดที่นั่งสอบ
(4)แจกแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)ให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ
(5) ตรวจบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าสอบและ

ให้ลงลายมือช่ือโดยดูวา่รปูถา่ยของท้ังสองบัตรกบัผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดยีวกนัและลายมือช่ือในบัตรกบัลายมือช่ือท่ีลงใน
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกันถ้าไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันให้แจ้งหัวหน้าตึก

(6)ไม่อนญุาตให้นกัศกึษาเข้าห้องสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำาการสอบไปแลว้สามสบินาที
เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสนามสอบ และห้ามนักศึกษาท่ีเข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบหากมีเหตุจำาเป็นให้นักศึกษาอยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

(7)ควบคมุไม่ให้เกดิการทุจรติในการสอบหากพบพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทุจรติให้แจง้หัวหนา้ตกึและทำารายงาน
พร้อมแนบพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย
เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

(8)ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบทดสอบและกระดาษคำาตอบของนักศึกษาท่ีได้ทำาการสอบแล้วก่อน
อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ

(9)รกัษาความลบัของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรอืไม่ให้บุคคลอ่ืนอ่านแบบทดสอบยกเวน้นกัศกึษาท่ีเข้าสอบใน
ชุดวิชานั้นเท่านั้นกรณีนักศึกษาลักษณะพิเศษให้ดำาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(10)เก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)ไม่ให้สูญหายและรวบรวมส่งคืน
กองกลางสนามสอบ

(11)รายงานปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบต่อผู้ประสานงานการสอบ เช่น จำานวนแบบทดสอบไม่ครบตามท่ี
แจ้งไว้ด้านหน้าซองแบบทดสอบข้อสอบซึ่งสงสัยว่ามีปัญหาจำานวนหน้าแบบทดสอบไม่ครบเป็นต้น

ข้อ17กรรมการคุมสอบมีอำานาจดังนี้
(1)ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
(2)เชิญนกัศกึษาท่ีไม่ปฏบัิติตามระเบียบคำาสัง่หรอืคำาแนะนำาของกรรมการคมุสอบออกจากห้องสอบหลงัจากท่ี

ได้ตักเตือนแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตึกและรายงานต่อผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบ
ข้อ18นักการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหน้าท่ีตามท่ีผู้อำานวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก และเจ้าหน้าท่ี

กองกลางสนามสอบมอบหมายเช่นจัดเตรียมห้องสอบทำาความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ดูแลห้องสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมท่ีจะทำาการสอบชุดวิชาต่อไป จัดห้องสอบให้คืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนสอบ เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขนกล่อง
ข้อสอบวัสดุอุปกรณ์และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ19ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินการสอบ
(2)นำากล่องแบบทดสอบ กระดาษคำาตอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบจากมหาวิทยาลัยไปยัง

สนามสอบ
(3)ปฐมนิเทศบุคลากรดำาเนินการสอบสนามสอบร่วมกับผู้อำานวยการสนามสอบ
(4)พิจารณารว่มกบัผู้อำานวยการสนามสอบในการอนญุาตให้นกัศกึษาท่ีมีเหตุจำาเป็นเข้าห้องสอบเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำาการสอบไปแล้วสามสิบนาที แต่จะอนุญาตให้นักศึกษาท่ีมาเกินกว่าเวลา
สี่สิบห้านาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
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(5)ออกบัตรเข้าสอบในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาท่ีไม่มีรายช่ือเข้าสอบใน
สนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง

(6)แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำาเนินการสอบร่วมกับผู้อำานวยการสนามสอบ
(7)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

เจ้าหน้าที่กองกลาง
(8)ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบห้องสอบและการดำาเนินการสอบในแต่ละห้องสอบ
(9)ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสอบและคำาร้องต่างๆที่ได้รับจากสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วนหลังเสร็จสิ้น

การสอบ
(10)ตรวจสอบและรบัมอบจำานวนกลอ่งแบบทดสอบกระดาษคำาตอบและวสัดุอุปกรณ์จากผู้อำานวยการสนามสอบ
(11)ส่งกล่องแบบทดสอบกระดาษคำาตอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินการสอบต่างๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้กับสำานักทะเบียนและวัดผลพร้อมรายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบ
(12)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ20เจ้าหน้าที่กองกลางจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดังนี้
(1)รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินการสอบ
(2)ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบที่สนามสอบร่วมกับผู้ประสานงานการสอบ
(3)ออกบัตรเข้าสอบในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรือนักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

ในสนามสอบนั้นหรือนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพร่วมกับผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(4)ตอบปัญหานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสนามสอบเอกสารการสอบต่างๆและรับคำาร้องของนักศึกษาร่วมกับ

ผู้ประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(5)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ21บุคลากรดำาเนินการสอบผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยระเบียบนี้ อันเป็น

การเอ้ืออำานวยให้มี หรือเกิดการทุจริตในการสอบ หรือกระทำาการคัดลอก หรือลักลอบนำาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย
ออกจากห้องสอบให้ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการตามที่กฎหมายกำาหนด
อย่างเคร่งครัดและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำาเนินการทางวินัยด้วย

หมวด3

แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา

ข้อ22นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกายตามแนวปฏิบัติ
ดังนี้

(1)การแต่งกายของนักศึกษาหญิงให้สวมเสื้อกระโปรงและรองเท้าทรงสุภาพถ้าสวมกางเกงให้เป็นชุดสูท
(2)การแต่งกายของนักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมเสื้อยืดให้เป็น

เสื้อยืดคอปก
ในกรณีท่ีนกัศกึษามีเหตุจำาเป็นไม่สามารถแตง่กายดงักลา่วได้ดว้ยเหตุเจบ็ป่วยวฒันธรรมประเพณใีนท้องถิน่หรือ

กรณีอื่นๆให้ผู้อำานวยการสนามสอบและผู้ประสานงานการสอบของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบ
เป็นรายๆไปโดยไม่ต้องทำาบัตรแต่งกายไม่สุภาพ

ข้อ23นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัดดังนี้
(1)ประพฤติตนเป็นสภุาพชนมีกิรยิามารยาทเรยีบรอ้ยตอ่กรรมการคมุสอบบุคลากรดำาเนนิการสอบและนกัศกึษา

ที่เข้าสอบคนอื่นๆ
(2)ต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกครั้ง
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(3)เข้าสอบเฉพาะชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้นและต้องไปสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(4)ตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการสอบไดแ้ก่ปากกาดนิสอดำาเบอร์2Bยางลบท่ีเหลาดนิสอและอุปกรณ์อ่ืน

ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น
(5)เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
(6)ต้องเชื่อฟังคำาแนะนำาและปฏิบัติตามคำาสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
(7)ตอ้งกรอกข้อมูลในกระดาษคำาตอบและแบบทดสอบให้ครบถว้นถกูตอ้งชัดเจนและฝนกระดาษคำาตอบแบบปรนยั

และแบบกรอกคะแนนอัตนัย(ถ้ามี)
(8)ตอ้งอ่านคำาแนะนำาและขอ้ปฏบัิติในการทำาสอบอย่างรอบคอบตรวจความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบทดสอบ

ฉบับที่ได้รับหากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
(9)ต้องหยุดทำาข้อสอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบหรือตามคำาสั่งของกรรมการคุมสอบ
ข้อ24ในกรณีนักศึกษาท่ีไม่มีบัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำาตัวประชาชนหรือท้ังสองบัตรมาแสดง

ในการเข้าสอบให้ย่ืนคำารอ้งขอทำาบัตรเข้าสอบณกองกลางสนามสอบกอ่นเวลาสอบชดุวชิานัน้โดยนำารปูถา่ยท่ีเหมือนกนั
ขนาดหนึ่งนิ้วที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนจำานวนสองรูปมาขอทำาบัตรเข้าสอบทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบครั้งนั้น

ข้อ25ห้ามนักศึกษากระทำาการดังนี้
(1)เข้าสอบสองชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
(2)สบูบุหรี่หรอืกระทำาการอืน่ใดในห้องสอบอันเป็นการรบกวนผู้อืน่ขณะท่ีกำาลงัดำาเนนิการสอบหรอืเมือ่เสรจ็สิน้

การสอบแล้ว
(3)นำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำานวยความสะดวกในการตอบแบบทดสอบหรือ

ในการคิดคำานวณ ตำารา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(4)นำาอาวุธวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายไป
(5)กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อ่ืนเข้าสอบแทนตน พูดหรือติดต่อกับ

นกัศกึษาท่ีเข้าสอบรายอืน่หรอืบุคคลภายนอกพยายามดูคำาตอบจากนกัศกึษาท่ีเขา้สอบรายอ่ืนหรอืยอมให้นกัศึกษาท่ีเขา้สอบ
รายอ่ืนดูคำาตอบของตน หรือคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบนำาแบบทดสอบหรือกระดาษคำาตอบของมหาวิทยาลัยออกจาก
ห้องสอบ

(6)เข้าห้องสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดให้เริม่ทำาการสอบไปแลว้สามสบินาทีและออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลาสี่สิบห้านาที

(7)ขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในกระดาษคำาตอบ นอกเหนือจากท่ีได้กำาหนดไว้
ในคำาชี้แจงหรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีตอบข้อสอบ

ข้อ26 เม่ือมีนกัศกึษาท่ีเข้าสอบกระทำาการฝา่ฝนืต่อข้อปฏบัิติและข้อห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในหมวดนี้ให้ดำาเนนิการ
ดังนี้

(1)นกัศกึษาท่ีเขา้สอบกระทำาการหรอืมีพฤตกิารณ์อันเป็นการทุจรติในการสอบตามขอ้25(5)ให้ดำาเนนิการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551 ในกรณีที่นักศึกษาเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระทำาอันเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของ
นักศึกษาทราบเพื่อดำาเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

(2)นกัศกึษาท่ีเข้าสอบถกูกรรมการคมุสอบเชิญออกจากห้องสอบตามข้อ17(2)มหาวทิยาลยัจะไม่ตรวจกระดาษ
คำาตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น

(3)นักศึกษาท่ีเข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายให้ผู้ประสานงานการสอบ ตามข้อ24 หรือนักศึกษา
ท่ีเข้าสอบโดยใช้บัตรเข้าสอบท่ีเคยออกให้ในการสอบครั้งก่อนมาใช้ มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำาตอบและให้ถือว่า
นักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น



160 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การดำาเนนิการตาม(1)ให้สำานกัทะเบียนและวดัผลนำาเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีรบัผดิชอบตามระเบียบมหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551

การดำาเนนิการตาม(2)และ(3)ให้เลขานกุารคณะกรรมการอำานวยการสอบนำาเสนอตอ่คณะกรรมการอำานวยการสอบ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป

        
 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

  (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการประเมินผลการศึกษา

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2523
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาพ.ศ.2523และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดประเภทของชุดวิชาว่าชุดวิชาใดมีลักษณะเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชา
เชิงปฏิบัติ

ข้อ2ให้สาขาวชิาเป็นผู้กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรบัการฝกึปฏบัิติและการสอบไล่ประจำาภาคการศกึษา
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบดังนี้

2.1ชุดวิชาเชิงทฤษฎี ให้มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ20 และให้คะแนนสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของคะแนนเต็ม

2.2ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้กำาหนดการประเมินผลการศึกษา โดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นสำาคัญและคะแนน
การสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบโดยกำาหนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา

2.3กิจกรรมวิชาชีพให้กำาหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ3การให้ลำาดับในการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนดการให้ลำาดับข้ัน

ดังนี้
    ลำาดับขั้น ความหมาย
    H เกียรตินิยม(Honor)
    S ผ่าน (Satisfactory)
    U ไม่ผ่าน(Unsatisfactory)

ข้อ4การให้ลำาดับข้ันจะคิดจากคะแนนรวมของคะแนนฝึกปฏิบัติ กับคะแนนสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
ดังนี้

     ช่วงคะแนนร้อยละ 76-100 ให้ลำาดับขั้น H
    ช่วงคะแนนร้อยละ 60-75 ให้ลำาดับขั้น S
    ช่วงคะแนนตำ่ากว่าร้อยละ 60 ให้ลำาดับขั้น U
ข้อ5การให้ลำาดับขั้นประเมินความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพให้ใช้ช่วงคะแนนเช่นเดียวกับข้อ3

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2523เป็นต้นไป

      ประกาศณวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2525

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน
 (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซำ้า

เพ่ือให้การบันทึกผลการศึกษาของชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้สอบผ่านไปแล้ว แต่นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นัน้ซำา้อีกเป็นไปดว้ยความถกูตอ้งและเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาอธกิารบดีโดยความเห็นชอบของสภาวชิาการในการประชุม
ครั้งที่41/2526วันที่20ตุลาคม2526จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกผลการศึกษาดังนี้คือ

ในกรณีที่นักศึกษาที่สอบผ่านได้ลำาดับขั้นHหรือSในชุดวิชาใดหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นอีก
มหาวิทยาลัยจะนับชุดวิชาสะสมโดยถือเอาผลการสอบที่นักศึกษาได้สอบผ่านในครั้งแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

        
 ประกาศณวันที่31ตุลาคมพ.ศ.2526

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

พ.ศ.2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
ผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ39แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่10/2556เมื่อวันที่
6มิถนุายนพ.ศ.2556จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตดัสนิผลการสอบ
เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพพ.ศ.2552ลงวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2552
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ1ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพ่ือประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไป

ท้ังนี้ให้นำาคะแนนสว่นท่ีสอบผา่นไม่วา่จะเป็นภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบัิติตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี1ปีการศกึษา2548
เป็นต้นไป  มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพ่ือประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตามประกาศนี้

ข้อ2การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1)การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการสอบจะได้ลำาดับข้ัน

ตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
(2)กรณนีกัศกึษาสอบไล่ผา่นภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏิบตัิตอ้งลงทะเบียนสอบซอ่มและเข้าสอบซอ่ม

เฉพาะภาคปฏิบัติหากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่า
จะสอบผ่าน

(3)กรณีนักศึกษาสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติและสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้า
สอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎีหากสอบซ่อมภาคทฤษฎไีม่ผา่นตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิานัน้ใหม่และสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
จนกว่าจะผ่าน

กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงแล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
สอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

ข้อ3การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
  (1)การสอบผ่านนักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60
  (2)กรณีที่ผลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่านให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎีหรือ

ภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของส่วนนั้นไว้
   (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี

แล้วนำาคะแนนท่ีได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่านตามที่กำาหนดในข้อ3(1)

   (ข) ในกรณีท่ีสอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ
แล้วนำาคะแนนท่ีได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบ
เฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่านตามที่กำาหนดในข้อ3(1)
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  กรณท่ีีชุดวชิาประสบการณว์ชิาชีพใดมีการประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบับปรบัปรงุแลว้ปรากฏวา่นกัศกึษา
ยังสอบไม่ผา่นให้ลงทะเบียนเรยีนชุดวชิานัน้ใหมแ่ละตอ้งสอบให้ผา่นท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติใหม่เวน้แตน่กัศกึษาท่ีได้
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

        
 ประกาศณวันที่11เดือนกรกฎาคมพ.ศ2556

 (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

 (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ: โดยท่ีบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเปิดสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาท่ี1 ให้มีการฝึกปฏิบัติเฉพาะภาคไล่ท่ีเปิดสอนได้

มีการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ในภาคการศึกษาท่ี1ปีการศึกษา2556แต่เน่ืองจากมีนักศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา2555 ได้สอบไล่ภาคทฤษฎีผ่านแต่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้เข้าสอบ และไม่สามารถ

สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี1ปีการศึกษา2555ได้เพราะต้องเข้าฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีปรับปรุงเอกสารการสอนในภาคการศึกษาท่ี1

ปีการศกึษา2556ตามประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารตดัสนิผลการสอบเพ่ือประเมินผลการศึกษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.2552 ข้อ2 วรรคท้ายได้กำาหนดว่า “กรณีท่ีชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีประกาศ

ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่” ซ่ึงปกติท่ัวไปแล้วเม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน 

ในภาคการศึกษาน้ัน	 นักศึกษามีสิทธิท่ีจะสอบซ่อมวิชาท่ีไม่ผ่านในภาคการศึกษาน้ันก่อน	 เม่ือปรากฏผลสอบเป็นประการใดแล้วจึงดำาเนินการ 

ตามขั้นตอนต่อไปดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เพ่ือให้การประเมินผลการเรยีนชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั
อาศัยอำานาจตามข้อ22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2523
อธกิารบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครัง้ท่ี24/2532วันพฤหัสบดีท่ี29มิถนุายนพ.ศ.2532จงึกำาหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินผลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้

ข้อ1การประเมินผลชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีจะตอ้งมีการประเมินท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติโดยประเมิน
ภาคทฤษฎีร้อยละ40และภาคปฏิบัติร้อยละ60

ข้อ2 เวลาสอบภาคทฤษฎีให้กำาหนดระยะเวลาการสอบเป็น3ชั่วโมง(180นาที) ยกเว้น ในการสอบซ่อม
ภาคการศึกษาที่2ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาที(150นาที)

ข้อ3ประเภทข้อสอบและจำานวนข้อสอบให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
3.1ข้อสอบปรนัยแบบ5ตัวเลือกกำาหนดจำานวนข้อสอบประมาณ105-120ข้อ
3.2ข้อสอบปรนยัแบบ5ตวัเลอืกผสมกบัข้อสอบอัตนยักำาหนดจำานวนขอ้สอบตามความเหมาะสมกบัเวลาสอบ
สำาหรับจำานวนข้อสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2ให้ปรับลดลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้สำาหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2532เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
       
 ประกาศณวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2532

 (ลงนาม)เอี่ยมฉายางาม

 (ศาสตราจารย์ดร.เอี่ยมฉายางาม)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2553

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินกิจกรรม
ประจำาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544 ลงวันท่ี4 มีนาคม พ.ศ.2545 ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นอาศัยอำานาจ
ตามความในข้อ34(1)และ(3)และข้อ39แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่26/2553วันที่23ธันวาคม2553จึงกำาหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาดังกล่าวไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้

ข้อ1ให้มีการประเมินกจิกรรมประจำาชดุวชิาในระดบัปรญิญาตรีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติในชดุวชิา3ระดบั
ดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาระดับ1 เป็นชุดวิชาท่ีมุ่งให้ความรู้พ้ืนฐาน เน้นหลักการและทฤษฎีให้สัดส่วนการประเมินจากการ
ประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค20:80

(2)ชุดวิชาระดับ2 เป็นชุดวิชาที่เน้นทักษะความชำานาญที่มุ่งให้ “ทำาเป็น”และได้รับประสบการณ์จากการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติการเสมือนจริงหรือปฏิบัติการจำาลองให้สัดส่วนการประเมินจากการประเมิน
กิจกรรมต่อการสอบปลายภาค40:60

(3) ชุดวิชาระดับ3 เป็นชุดวิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษานำาหลักการและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงเช่นการฝึกงานการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อหรือประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะเรื่องให้สัดส่วนการประเมิน
จากการประเมินกิจกรรมต่อการสอบปลายภาค60:40

ข้อ2ให้การประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาตามข้อ1 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยให้นักศึกษาทำากิจกรรมภาคปฏิบัติและส่งงานตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้ประเมินทำาการประเมินให้คะแนน

ข้อ3ให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา(คบ.ช.)มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและรายงานให้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชาทราบ
(2)กำาหนดแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาและสภาวิชาการทราบ
(3) เสนอแต่งตั้งผู้ประเมินกิจกรรมต่อคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ข้อ4 ข้ันตอนการดำาเนนิกจิกรรมในการประเมินและการรบัสง่กจิกรรมให้เป็นไปตามปฏทิินและแผนกำาหนด

กิจกรรมตามคู่มือประเมินกิจกรรมประจำาชุดวิชาที่คบ.ช.กำาหนดในข้อ3(2)
ข้อ5 เงื่อนไขการประเมินผลมี3กรณีคือ
(1)กรณีนักศึกษาส่งกิจกรรม ให้ได้รับคะแนนเก็บตามท่ี คบ.ช. กำาหนด หากนักศึกษาสอบไล่ไม่ผ่าน ให้นำา

คะแนนกิจกรรมดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องส่งกิจกรรมอีก
(2)กรณีนกัศกึษาไม่สง่กจิกรรมหรอืมหาวทิยาลยัไม่ได้รบักจิกรรมจากนกัศกึษานกัศกึษาจะไมมี่คะแนนเกบ็และ

ให้ตัดสินผลการสอบจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษานั้นท้ังสอบไล่และสอบซ่อม และในกรณีนี้นักศึกษา
จะส่งกิจกรรมในภายหลังเพื่อให้มีคะแนนเก็บสำาหรับการสอบซ่อมไม่ได้

(3)สำาหรบันกัศกึษาท่ีทำากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาให้นกัศกึษาได้ประโยชน์สงูสดุโดยการนำาคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้ว
นำาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้นักศึกษา
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ข้อ6ให้สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชากำาหนดชุดวิชาที่จัดให้มีการประเมิน
กิจกรรมประจำาชุดวิชาตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
        

 ประกาศณวันที่14มกราคมพ.ศ.2554

 (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

  (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม

ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554

เพ่ือให้การดำาเนินการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2547 และมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 13/2551 เม่ือวันท่ี10 กรกฎาคม2551 และครั้งท่ี 1/2554
เมื่อวันที่6มกราคม2554และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินครั้งที่1/2554เมื่อวันที่26มกราคม2554
อธิการบดีจึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนีเ้รยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการศกึษาในระบบ
วัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์พ.ศ.2554”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้
“ระบบการสอบตามความพร้อม” หมายความว่า ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ให้บรกิารการสอบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนสามารถ
เข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนการสอบไล่ประจำาภาค

“บุคลากรดำาเนินการสอบ”หมายความว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงานควบคุม
ดูแลและดำาเนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

“นักศึกษา”หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คะแนน” หมายความว่า คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา

ด้วยคอมพิวเตอร์
“ชุดวิชา”หมายความว่าชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการสอบตามความพร้อม
ข้อ4ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามความพร้อมประจำาภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้

หมวด1

การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ

ข้อ6ผู้สมัครสอบตามความพร้อม ต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีเปิดสอบตามความพร้อม
ในภาคการศึกษานั้น

ข้อ7การสมัครสอบตามความพร้อม กำาหนดให้สมัครสอบตามรอบท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด สำาหรับวิธีการ
และขั้นตอนการสมัครสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ8นักศึกษาสามารถสมัครสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาได้1ครั้งต่อ1ภาคการศึกษา
ข้อ9หากนกัศกึษาเข้าสอบตามความพรอ้มและสอบไมผ่า่นมีสทิธเิข้าสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาในชดุวชิา

นั้นได้
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ข้อ10นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบดังนี้
   (1) แสดงบัตรประจำาตวันกัศึกษาและบัตรประจำาตวัประชาชนในการเข้าสอบในกรณท่ีีไม่มีบัตรประจำาตัว

ประชาชนหรือบัตรประจำาตัวนักศึกษาบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ ให้ย่ืนคำาร้องขอทำาบัตรเข้าสอบกับ
ผูป้ระสานงานการสอบโดยนำารปูถา่ยท่ีเหมือนกนัขนาดหนึง่นิว้ท่ีถา่ยไมเ่กนิหกเดอืนจำานวนสองรปูมาขอทำาบัตรเข้าสอบ
ทั้งนี้บัตรเข้าสอบจะใช้ได้เฉพาะการสอบรอบนั้นเท่านั้นในกรณีไม่มีทั้งสองบัตรไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

   (2) เข้าสอบได้1ชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกันตามที่แสดงความจำานงไว้กับมหาวิทยาลัย
  (3) เข้าหรือออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  (4) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
 (5)ห้ามนักศึกษานำาวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ
  (6)นักศึกษาต้องไม่กระทำาการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบ
  (7)นักศึกษาต้องไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น
  (8)นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
 (9)ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยเริ่มทำาการสอบไปแล้ว30 นาที และ

ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา45นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ
ข้อ11ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด2

การประเมินผลการสอบ

ข้อ12เม่ือการสอบตามความพรอ้มของนกัศกึษาเสรจ็สิน้นกัศกึษาจะไดร้บัแจง้ผลการสอบของตนวา่สอบผา่น
หรือไม่ผ่านโดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ

ข้อ13มหาวิทยาลัยจะออกใบแจ้งผลการสอบตามความพร้อมให้ภายหลังสอบเสร็จว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
อยา่งไม่เป็นทางการสำาหรบัผลการสอบอย่างเป็นทางการมหาวทิยาลยัจะสง่ให้นกัศกึษาพรอ้มกบัการประกาศผลการสอบประจำา
ภาคการศึกษานั้น

ข้อ14การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
มหาวทิยาลยักำาหนดเกณฑก์ารตดัสนิผลสอบใช้เกณฑก์ารตดัสนิผลสอบตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547

ข้อ15นกัศกึษาท่ีสอบผา่นในระบบวดัผลตามความพรอ้มแลว้หากนกัศกึษาเขา้สอบไลป่ระจำาภาคการศกึษานัน้
อีกให้ถือผลการสอบของระบบวัดผลตามความพร้อมเป็นหลัก

นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านในระบบวัดผลตามความพร้อม สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษานั้นได้อีกและ
ถ้าสอบไล่ผ่านให้ใช้ผลการสอบผ่านของการสอบไล่นั้น
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หมวด3

บุคลากรดำาเนินการสอบ

ข้อ16บุคลากรดำาเนินการสอบประกอบด้วย ผู้ประสานงานการสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ข้อ17ผู้ประสานงานการสอบมีหน้าที่ดังนี้
  (1)ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและควบคุมการดำาเนินงานของกรรมการคุมสอบ
  (2)อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำา

การสอบไปแล้ว30นาทีแต่มาไม่เกินกว่าเวลา45นาทีนับแต่เริ่มทำาการสอบ
  (3)ยับยั้งการกระทำาอันเป็นการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
  (4)สั่งการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินการสอบ
ข้อ18กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ดังนี้
  (1) ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและกำาหนดที่นั่งสอบ
  (2)จัดเตรียมแบบทดสอบให้ตรงกับชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ
  (3)ตรวจบัตรประจำาตวันกัศกึษาและบัตรประจำาตวัประชาชนให้ตรงกบับัญชีรายช่ือนกัศกึษาท่ีเข้าสอบ

และให้ลงลายมือช่ือโดยดูว่ารูปถ่ายของท้ังสองบัตรกับผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือช่ือในบัตรกับลายมือช่ือ
ท่ีลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบเหมือนกัน ถ้ารูปถ่ายท่ีปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือช่ือไม่เหมือนกันห้าม
มิให้เข้าสอบ

  (4)ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เริ่มทำาการสอบไปแล้ว
30นาทีและห้ามนกัศกึษาท่ีเข้าสอบออกจากห้องสอบกอ่นเวลา45นาทีนบัแต่เริม่ทำาการสอบหากมีเหตจุำาเป็นให้นกัศกึษา
อยู่ในการควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด

   (5)ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบหากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตให้ทำารายงานพร้อม
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล

  (6) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น

 (7)ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบ
  (8) เชิญนกัศกึษาท่ีไม่ปฏบัิตติามระเบียบคำาสัง่หรอืคำาแนะนำาของกรรมการคมุสอบออกจากห้องสอบ

หลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว
ข้อ19เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดังนี้
   (1)ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
  (2) ควบคมุดแูลรกัษาความปลอดภยัระบบฐานข้อมูลข้อสอบท่ีใช้ในการสอบให้มีความปลอดภยัท่ีสดุ

จากการลักลอบหรือโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
  (3)ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นลูกข่ายแม่ข่ายและระบบเครือข่ายให้สามารถทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

   (4) ให้คำาแนะนำาการใช้งานระบบคอมพิวเตอรล์กูข่ายตลอดจนการรกัษาความปลอดภยัให้กบัเจา้หนา้ท่ี

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบ
  (5)ประสานงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
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ข้อ20ค่าตอบแทนของบุคลากรดำาเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ประกาศณวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ.2554

 (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

 (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2551

เพ่ือให้การออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอำานาจ
ตามความในข้อ6ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547อธิการบดี
จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนี้เรยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชวา่ดว้ยการออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2551”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3 เอกสารสำาคัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยมีดังต่อไปนี้
(1)กรณีที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่สามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
  (ก)ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
  (ข)ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(2)กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันมิได้เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

สามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาคือใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(3)กรณีท่ีนักศึกษาศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำาเร็จ

การศึกษาสามารถออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
  (ก)ใบรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
  (ข)ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(4)กรณีท่ีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำาเร็จการศึกษาแล้วสามารถออกเอกสาร

สำาคัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
  (ก)ใบรับรองสำาเร็จการศึกษา
  (ข)ใบรายงานผลการศึกษาเมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
  (ค)ใบปริญญาบัตรเมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
(5)เอกสารสำาคัญอื่นๆนอกจาก(1)(2)(3)และ(4)ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกให้แก่นักศึกษาตามสมควร

เป็นรายกรณีไป
ข้อ4นักศึกษาท่ีประสงค์จะได้รับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามข้อ3 ให้ย่ืนคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทาง

การศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนดพร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ5นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษาที่ต้องติดรูปถ่ายนักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องพร้อม
ทั้งส่งรูปถ่ายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มาพร้อมคำาร้องด้วย

(1)รูปถ่ายสำาหรับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามข้อ3(1)และข้อ3(2)มีลักษณะดังนี้
  (ก)รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนขนาด1นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีดำาและไม่สวม

เครื่องประดับใดๆ
 (ข)ทรงผมชายผมสั้นทรงสุภาพหญิงผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยกรณีนับถือ

ศาสนาอิสลามถ้าจำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
  (ค)การแต่งกาย ให้สวมชุดสุภาพตามสากลนิยม ไม่สวมเคร่ืองแบบของสถาบันการศึกษาอ่ืน พระภิกษุ

สามเณร ให้แต่งกายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณี ส่วนผู้ท่ีเป็นนักบวชศาสนาอ่ืน
ให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี
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(2)รูปถ่ายสำาหรับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาตามข้อ3(3)และข้อ3(4)มีลักษณะดังนี้
  (ก)รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนขนาด1นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีดำาและไม่สวม

เครื่องประดับใดๆ
 (ข)ทรงผมชายผมสั้นทรงสุภาพหญิงผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ไม่ให้

ปิดบังครุยบัณฑิต
 กรณีนับถือศาสนาอิสลามถ้าจำาเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
  (ค)การแต่งกายให้สวมเสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาวกระดุมปั๊มผ้าสีขาวและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
 ข้าราชการทหารตำารวจและพนักงานของรัฐให้สวมเครื่องแบบปกติขาวที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนดและ

สวมทับด้วยครุยบัณฑิต
 พระภกิษุสามเณรให้แตง่กายตามกฎของมหาเถรสมาคมแม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณีโดยไม่ตอ้งสวมทับ

ด้วยครุยบัณฑิตส่วนนักบวชในศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณีและสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
ข้อ6มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการออกเอกสารสำาคัญตามข้อ3(4)เป็นคร้ังแรกให้นักศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติการสำาเร็จการศึกษาแล้วโดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องตามข้อ4
ในกรณีท่ีผู้ใดประสงค์จะขอเอกสารสำาคญัตามวรรคหนึง่สว่นท่ีเกีย่วกบัตนในครัง้ตอ่ไปให้ผู้นัน้ย่ืนคำารอ้งขอเอกสาร

สำาคัญทางการศึกษาและให้นำาความตามข้อ4มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบปรญิญาบัตรจะออกใบแทนให้เฉพาะกรณีท่ีชำารดุสญูหายหรอืถกูทำาลายโดยผู้ประสงค์จะขอรบัใบแทนปรญิญาบัตร

จะต้องส่งใบปริญญาบัตรท่ีชำารุด หรือใบแจ้งความ กรณีปริญญาบัตรสูญหายหรือถูกทำาลายมาพร้อมคำาร้องขอเอกสาร
สำาคัญทางการศึกษา

ข้อ7นักศึกษาท่ีประสงค์จะได้รับเอกสารสำาคัญทางการศึกษาต่างๆ ท่ีแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ต้องย่ืนคำาร้องขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา พร้อมสำาเนาเอกสารสำาคัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยท่ีรับรองสำาเนา
ถกูต้องพร้อมท้ังชำาระคา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารสำาคญัทางการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด

ข้อ8ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้


 ประกาศณวันที่29เมษายนพ.ศ.2551

 (ลงนาม)ปรัชญาเวสารัชช์

 (ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัชช์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่5)

พ.ศ.2543

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่13กันยายนพ.ศ.2543

เป็นปีที่55ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา31 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้

มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ฉบับที่5)พ.ศ.2543”

มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา3ให้ยกเลกิความในมาตรา3แห่งพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยปรญิญาในสาขาวชิาอักษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2524ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช(ฉบับที่4)พ.ศ.2538และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา3ให้กำาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้

(1)สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.บ.”
(2)สาขาวิชานิติศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(3)สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีปริญญาสามประเภทคือ
 1.นิเทศศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
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 2.วิทยาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
 3.เทคโนโลยีมีปริญญาหนึ่งชั้นคือ
    ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(4)สาขาวิชารัฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.บ.”
(5)สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีปริญญาสองประเภทคือ
 1.บริหารธุรกิจมีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
 2.รัฐประศาสนศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(6)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีปริญญาสองประเภทคือ
 1.สาธารณสุขศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.”
 2.พยาบาลศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”
(7)สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(8)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
(9)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
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(10)สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปริญญาสองประเภทคือ
 1.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สส.บ.”
 2.เกษตรศาสตร์มีปริญญาสามชั้นคือ
  (ก) เอก เรียกว่า “เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.ด.”
  (ข) โท เรียกว่า “เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.ม.”
  (ค) ตรี เรียกว่า “เกษตรศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กษ.บ.”

ทั้งนี้ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วยถ้ามี”

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 ชวนหลีกภัย

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมควรกำาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าวประกอบกับได้แก้ไข

 อักษรย่อสำาหรับ สาขาวิชาของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

 การกำาหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์การเขียนคำาย่อของราชบัณฑิตยสถานจึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2558

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบำารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ.2555  ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  อาศัยอำานาจตามความใน
ข้อ15(2)และ(8)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2521สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชุมครั้งที่1/2558เมื่อวันที่29มกราคม2558จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ระเบียบนีเ้รยีกว่า“ระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีม
การศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558”

ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2558เป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษา

และค่าวัสดุการศึกษาพ.ศ.2555
ข้อ4ในระเบียบนี้ “ค่าบำารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบำารุงท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็น

รายภาคการศึกษาได้แก่ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยค่าชุดวิชาและค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับ

บริการจากมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  “คา่วสัดกุารศกึษา”หมายความวา่เงนิท่ีนกัศกึษาจา่ยให้แกม่หาวทิยาลยัเป็นคา่เอกสารการสอนดวีดีีซีดเีสยีง
ซีดีมัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษาและเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ

ข้อ5 ให้กำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังต่อไปนี้  

   (1) ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษภาคการศึกษาละ500บาท
   (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า800บาท

  (3) ค่าชุดวิชาชุดวิชาละ300บาท
   (4) ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาละ700บาท
มหาวิทยาลยัอาจกำาหนดอัตราเรยีกเกบ็เงนิคา่วสัดกุารศกึษาประกอบชุดวชิาคา่วสัดกุารศกึษาเสรมิประสบการณ์

วิชาชีพ ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกจากท่ีกำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีสภามหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตาม(1)(2)(3)และ(4)ให้เรียกเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นไปยกเว้นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรอียู่กอ่นปีการศกึษา2556ให้เรยีกเกบ็คา่บำารงุมหาวิทยาลยัภาคการศกึษาปกติและภาคการศกึษา
พิเศษภาคการศึกษาละ300บาทแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา2558

ในกรณทีีน่กัศกึษาทีส่อบผา่นภาคปฏบิตัิแตส่อบไมผ่า่นภาคทฤษฎีนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนใหมไ่มต่อ้งชำาระ
คา่วสัดกุจิกรรมในการอบรมเสรมิประสบการณว์ชิาชีพหรอืฝกึปฏบัิตเิสรมิทักษะเวน้แตเ่ป็นชุดวชิาท่ีมีการปรบัปรงุเอกสาร
การสอนนกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนใหม่โดยตอ้งชำาระเงนิคา่ชุดวชิาคา่วสัดกุารศกึษาและคา่วสัดกุจิกรรมและตอ้งสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่

ข้อ6นกัศกึษาจะตอ้งชำาระเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษาและคา่วสัดกุารศกึษาตามท่ีกำาหนด
ไว้ในข้อ5ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ข้อ7ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งใดๆเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีท่ีต้องวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้ ให้นำาเสนอ

สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยตีความ

ประกาศณวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ.2558

    (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์
(รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตผุลในการออกประกาศใช้ระเบียบนี้เนือ่งจากระเบียบมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
 และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ.2555 ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับ
 สภาพการณ์ในปัจจบัุนประกอบกบัเพ่ือให้นกัศกึษาซ่ึงสอบผา่นในภาคปฏบัิตแิลว้ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคปฏบัิตแิละไม่ตอ้งชำาระเงนิคา่วสัดุ
 ค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพและค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีกจึงจำาเป็นต้องออกระเบียบนี้



179 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่9)

พ.ศ.2555

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเรือ่งการกำาหนดคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอาศัยอำานาจตามความในข้อ5และข้อ7ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
อธกิารบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิในการประชุมครัง้ท่ี11/2555เมือ่วนัท่ี20พฤศจกิายน
2555จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิก
(1)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่5)พ.ศ.2545
(2)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่6)พ.ศ.2551
(3)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่7)พ.ศ.2552
(4)ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่8)พ.ศ.2555
ข้อ2 ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังนี้
(1)ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดละ150บาท
(2)ค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดวิชาละ200บาท
(3)ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ครั้งละ100บาท
(4)คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงทะเบียนประวติันกัศกึษาตลอดอายุการเป็นนกัศกึษาคนละ100บาทโดยชำาระ

ค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษาประกอบด้วยการเปลี่ยนที่อยู่การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อหรือชื่อหรือชื่อสกุล
การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก และการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา ยกเว้น
การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาATMของธนาคารกรุงไทยจำากัด(มหาชน)

กรณีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา2552 และได้ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตลอดอายุการเป็นนกัศกึษาจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมในลกัษณะเหมาจา่ยในอัตราคนละ100บาทโดยอัตราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว
ให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา

(5)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)ภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับละ50บาท
(6)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการศึกษาฉบับละ50บาท
(7)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอนุปริญญาฉบับละ50บาท
(8)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษาอนุปริญญา(Transcript)ภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับละ

50บาท
(9)ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษฉบับละ50บาท
(10)ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษฉบับละ50บาท
(11)ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรฉบับละ50บาท
(12)ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆฉบับละ50บาท
(13)ค่าธรรมเนียมการออกใบสัมฤทธิบัตรกรณีพิเศษฉบับละ50บาท
(14)ค่าธรรมเนียมคำาอธิบายชุดวิชารายวิชาฉบับละ50บาท
(15)ค่าธรรมเนียมการคัดสำาเนาเอกสารการศึกษาฉบับละ10บาท
(16)ค่าธรรมเนียมการรับรองสำาเนาถูกต้องฉบับละ10บาท
(17)ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญาคนละ200บาท
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(18) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาชุดวิชาละ200บาท
(19) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครั้งละ300บาท
(20) ค่าธรรมเนียมบัณฑิตคนละ800บาท

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไป

  ประกาศณวันที่3ธันวาคมพ.ศ.2555

 (ลงนาม)สมจินต์สันถวรักษ์

 (รองศาสตราจารย์ดร.สมจินต์สันถวรักษ์)

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่10)

พ.ศ.2557

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง  การกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ5และข้อ7ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
เงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2555อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่2/2557เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2557จึงให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้ ในข้อ2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับท่ี9)
พ.ศ.2555

“(1/1)ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนสำาหรับนักศึกษาที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครั้งละ100บาท”

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ประกาศณวันที่28เมษายนพ.ศ.2557

 (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

 (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จึงกำาหนดอัตราค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนสำาหรับกรณีดังกล่าวเพ่ิมเติม จึงจำาเป็นต้องออก

ประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้บัตรเครดิต

พ.ศ.2558

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งข้ึน
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา15(2)และ(8)แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชพ.ศ.2521ประกอบ
กบัขอ้5วรรคสองแหง่ระเบยีบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชวา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษาและคา่วสัดกุารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีพ.ศ.2558สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี8/2558เม่ือวนัท่ี23กรกฎาคม2558จงึให้นกัศกึษาท่ีชำาระ
เงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาโดยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบ
ค่าดำาเนินการตามอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ2.2ของจำานวนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษา

 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

       
        ประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ.2558

 (ลงนาม)องค์การอินทรัมพรรย์

(รองศาสตราจารย์ดร.องค์การอินทรัมพรรย์)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการคืนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา

อาศัยอำานาจตามความในข้อ22และข้อ23แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยเงินรายได้และ
ทรัพย์สิน พ.ศ.2523 และข้อ3.11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2523 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย จึงประกาศกำาหนด
การพิจารณาคนืเงนิคา่บำารุงการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษาและคา่วัสดกุารศกึษาให้แกน่กัศกึษาหรอืผูเ้รยีนเม่ือมีการรอ้งขอไว้
ดังต่อไปนี้

1)มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
2)มีการลงทะเบียนซำ้าซ้อนอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3)เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
ในกรณท่ีีนกัศึกษาหรอืผูเ้รยีนสง่คนืวสัดกุารศกึษามาไม่ครบหรอืไม่อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้มหาวทิยาลยัจะไม่คนื

ค่าวัสดุการศึกษาให้หรือคืนให้บางส่วนแล้วแต่กรณีไป


       ประกาศณวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2527

 (ลงนาม)วิจิตรศรีสอ้าน

  (ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสอ้าน)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการกำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการ
การศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามความในข้อ6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินพ.ศ.2547อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการเงนิและทรพัย์สนิในการประชมุครัง้ท่ี12/2553เม่ือวันท่ี23พฤศจกิายน2553จงึกำาหนดอัตราคา่สมัครเป็นนกัศกึษา
และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ(เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไน-
ดารุสซาลามมาเลเซียซาอุดีอาระเบียเมืองไต้หวันเมืองฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)ในลักษณะเหมาจ่ายไว้ดังนี้

ข้อ1 ให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชเรือ่งการกำาหนดคา่ลงทะเบียนเรยีนและคา่ธรรมเนยีม
การศึกษาสำาหรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศประกาศณ วันที่2 กรกฎาคม2547 และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554เป็นต้นไป
ข้อ3 ให้กำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนดังต่อไปนี้
(1)การสมัครเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาแรกกำาหนดอัตราค่าการสมัครและลงทะเบียนเรียนดังนี้
 ก. ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนจำานวน1ชุดวิชาจำานวนเงิน5,600บาท
 ข.ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนจำานวน2ชุดวิชาจำานวนเงิน6,600บาท
 ค.ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนจำานวน3ชุดวิชาจำานวนเงิน7,600บาท
(2)การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปกำาหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียนดังนี้
 ก.ค่าลงทะเบียนเรียนจำานวน1ชุดวิชาจำานวนเงิน5,000บาท
 ข.ค่าลงทะเบียนเรียนจำานวน2ชุดวิชาจำานวนเงิน6,000บาท
 ค.ค่าลงทะเบียนเรียนจำานวน3ชุดวิชาจำานวนเงิน7,000บาท
 ง. ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ี

นอกเหนือจากข้อก.-ค.ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(3)การลงทะเบียนสอบซ่อมกำาหนดอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้  
 ก. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต่อภาคการศึกษาจำานวนเงิน1,500บาท
 ข. คา่ลงทะเบียนสอบซ่อมชดุวชิาประสบการณ์วชิาชีพหรอืชุดวชิาฝกึปฏบัิติเสรมิทักษะมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติม

ที่นอกเหนือจากข้อก.ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ประกาศณวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ.2553

        (ลงนาม)ปราณีสังขะตะวรรธน์

         (รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องคุณสมบัติเงื่อนไขและวิธีการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน
การศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพ.ศ.2546ให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึนอาศยัอำานาจตามความในข้อ9และข้อ11
แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชว่าดว้ยกองทุนการศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพ.ศ.2546อธกิารบดี
ประกอบกบัมตคิณะกรรมการบรกิารกองทุนครัง้ท่ี1/2556เมือ่วันท่ี29สงิหาคม2556จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทัย-
ธรรมาธริาชเร่ืองเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรบัทุนการศึกษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพ.ศ.2546และออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเงื่อนไขการให้ทุนและวิธีการขอรับทุนดังนี้
    (1)คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
    (ก)เปน็นกัศกึษามหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาชและกำาลังศกึษาอยู่ในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรี
     (ข) มีสัญชาติไทย
     (ค)เป็นผู้สอบไล่ผ่านชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย จำานวน2 ชุดวิชา ก่อนภาคการศึกษา

ที่ขอรับทุน
     (ง)ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
     (จ) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน200,000บาทต่อปี
    (ฉ)เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    (ช)เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด
   (2)เงื่อนไขการให้ทุน
    (ก) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ(1)และ

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    (ข) มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเป็นค่าบำารุงการศึกษา

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวัสดุการศึกษาปีการศึกษาละ8,000บาท(แปดพันบาทถ้วน)ต่อทุน
    (ค) ให้สำานักบริการการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและดำาเนินการเบิกจ่ายไปที่กองคลังมหาวิทยาลัย
   (3)วิธีการขอรับทุน
     (ก) นักศึกษาซ่ึงประสงค์ขอรับทุนให้ขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ท่ีฝ่ายแนะแนวการศึกษา

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชหรอืศนูย์วิทยพัฒนามสธ.หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ีwww.stou.ac.th-ปรญิญาตรี
-ทุนการศึกษา

    (ข)ต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมแนบสำาเนาหลักฐานดังนี้
     1)รูปถ่ายขนาด1หรือ2นิ้วจำานวน1รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือน
     2)สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
    3)สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนกรณีเป็นพระภิกษุให้ใช้ใบสุทธิ
     4)สำาเนาทะเบียนบ้าน
     5) หนังสือรับรองรายได้หรือฐานะครอบครัวพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัว

ข้าราชการของผู้รับรองรายได้หรือฐานะครอบครัว
 ผู้รับรองรายได้หรือฐานะครอบครัวจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำานาญงานขึ้นไป
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ข้อ2  กำาหนดยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา  พร้อมแนบหลักฐานจัดส่งที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการ
การศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชต.บางพูดอ.ปากเกรด็จ.นนทบุรี11120ระหวา่งวนัท่ี15กมุภาพันธ์-30มิถนุายน
ในแต่ละปีการศึกษา



 ทั้งนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

              ประกาศณวันที่30มกราคมพ.ศ.2557

                                                                 
          (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย
(รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้คือโดยที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ
 สภาวการณ์ปัจจุบัน ทำาให้ทุนการศึกษาท่ีกำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับ
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546 ไม่มีความเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพ่ือให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามีความสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
 มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยไม่จำากัดอายุ เพศและวุฒิการศึกษา ได้มีโอกาสในการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
ขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ6และข้อ9แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยโครงการสัมฤทธิบัตร
พ.ศ.2546อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่4/2556เมื่อวันที่20
มีนาคม2556จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
ฉบับลงวันที่18เมษายนพ.ศ.2549

บรรดา ประกาศ มติ หรือคำาสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซ่ึงขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ2การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรจะเปิดสอนเป็น2แบบคือ
(1)แบบชุดวิชาโดย1ชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
(2)แบบรายวิชาโดย1รายวิชามีค่าไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
ข้อ3 การลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละไม่เกิน3ชุดวิชาหรือรายวิชารวมกัน
ข้อ4ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องชำาระค่าลงทะเบียนเรียนดังนี้
(1)ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ1,100บาทโดยรวมค่าเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติประจำาชุดวิชาแล้ว

ในกรณีที่ชุดวิชามีสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นให้ชำาระตามอัตราค่าวัสดุการศึกษาประจำาชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
(2)ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ1,000-1,200บาท
ข้อ5ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามกำาหนดการของการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ6การสมัครเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถลงทะเบียนโดยวิธีดังต่อไปนี้
(1)การสมัครทางไปรษณีย์โดยชำาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจากเอกสาร

การสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ4 ด้วยบริการPayatPost ณ ท่ีทำาการไปรษณีย์ของรัฐ
ท่ัวประเทศหรือณจดุรบัเงนิดว้ยบรกิารเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิสง่ถงึสำานกัทะเบียนและวดัผลมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

(2)การสมัครด้วยตนเองพร้อมท้ังชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจาก
เอกสารการสอนประจำาชุดวิชาหรือรายวิชา(ถ้ามี) ตามข้อ4 ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช

(3)การสมคัรเรยีนในชดุวิชาหรอืรายวชิาเดมิท่ีสอบไม่ผา่นหรอืไมไ่ด้เข้าสอบภายใต้โครงการสมัฤทธบัิตรให้ชำาระ
ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ400บาทรายวิชาละ500บาท

ข้อ7มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการสอบและผู้สมัครตอ้งเข้าสอบตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด
สำาหรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราชว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ข้อ8ผู้สอบไล่ได้ในชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น

      ประกาศณวันที่23พฤษภาคมพ.ศ.2556

          (ลงนาม)ชัยเลิศพิชิตพรชัย

         (รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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	ราย	ชื่อ		ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษาภาค(7แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาภาค สถานที่ตั้ง

1.กลาง

2. เหนือ

3.ตะวันออก
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ใต้

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานี

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด(83แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร


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

โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกุล
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

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

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

53.ลำาปาง
54.ลำาพูน
55.เลย
56.ศรีสะเกษ
57.สกลนคร
58.สงขลา
59.สระบุรี
60.สระแก้ว
61.สมุทรปราการ
62.สมุทรสงคราม
63.สมุทรสาคร
64.สตูล
65.สิงห์บุรี
66.สุพรรณบุรี
67.สุราษฎร์ธานี
68.สุรินทร์
69.สุโขทัย
70.หนองคาย
71.หนองบัวลำาภู
72.อ่างทอง
73.อำานาจเจริญ
74.อุดรธานี
75.อุตรดิตถ์
76.อุทัยธานี
77.อุบลราชธานี

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำาคณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอำานาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล

หมายเหตุ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจังหวัดละ1แห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้ง7แห่งรวมทั่วประเทศ83แห่ง



191 คู่มือนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(1แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์(7แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

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

สถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
สำานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำาบลท่าพระ
สำานักงานเกษตรภาคกลาง
สำานักงานเกษตรภาคเหนือ
สถานีทดลองพืชไร่ตำาบลห้วยโป่ง
สถาบันวิจัยการยางตำาบลคอหงษ์
สถานีทดลองข้าวตำาบลรั้วใหญ่

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(21แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

1.กรุงเทพมหานคร

2.ขอนแก่น
3.ชลบุรี
4.เชียงใหม่
5.นครปฐม
6.นครศรีธรรมราช

7.นนทบุรี

8.บุรีรัมย์
9.ปทุมธานี

ศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือการแพทย์แผนไทย
สหคลินิกการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลทุ่งสง
สถาบันการแพทย์แผนไทย
คลินิกสุวรรณแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลประโคนชัย
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

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

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวังจันทร์
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม
สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ
โรงพยาบาลวังนำ้าเย็น
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี
โรงพยาบาลพนา

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำา(6แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ

ในเรือนจำา

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

1. กรุงเทพมหานคร

2.นครราชสีมา
3. นครศรีธรรมราช
4. นนทบุรี
5.พิษณุโลก

เรือนจำากลางคลองเปรม
ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจำากลางคลองไผ่
เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช
เรือนจำากลางบางขวาง
เรือนจำากลางพิษณุโลก

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.(81แห่ง)

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

1.กระบี่
2.กรุงเทพมหานคร


3.กาญจนบุรี
4.กาฬสินธุ์
5.กำาแพงเพชร
6.ขอนแก่น

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 ห้องสมุดประชาชนบางเขน
 ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม
 ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ
 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำาแพงเพชร
 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารีจังหวัดขอนแก่น
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

 7.จันทบุรี
 8.ฉะเชิงเทรา
 9.ชลบุรี
10.ชัยนาท
11.ชัยภูมิ
12.ชุมพร
13.เชียงราย
14.เชียงใหม่
15.ตรัง
16.ตราด
17.ตาก
18.นครนายก
19.นครปฐม
20.นครพนม
21.นครราชสีมา
22.นครศรีธรรมราช
23.นครสวรรค์
24.นนทบุรี
25.นราธิวาส
26.น่าน
27.บึงกาฬ
28.บุรีรัมย์
29.ปทุมธานี
30.ประจวบคีรีขันธ์

31.ปราจีนบุรี
32.ปัตตานี
33.พระนครศรีอยุธยา
34.พะเยา
35.พังงา
36.พัทลุง
37.พิษณุโลก
38.พิจิตร
39.เพชรบุรี
40.เพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุดประชาชนฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนชลบุรี
ห้องสมุดประชาชนชัยนาท
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์(ตึกปรีดา)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลอำาเภอหัวหิน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

41.แพร่
42.ภูเก็ต
43.มหาสารคาม
44.มุกดาหาร
45.แม่ฮ่องสอน
46.ยะลา
47.ยโสธร
48.ระนอง
49.ระยอง
50.ร้อยเอ็ด
51.ราชบุรี
52.ลพบุรี
53.ลำาปาง
54.ลำาพูน
55.เลย
56.ศรีสะเกษ
57.สกลนคร
58.สงขลา

59.สระบุรี
60.สระแก้ว
61.สมุทรปราการ
62.สมุทรสงคราม
63.สมุทรสาคร
64.สตูล
65.สิงห์บุรี
66.สุพรรณบุรี
67.สุราษฎร์ธานี
68.สุรินทร์
69.สุโขทัย
70.หนองคาย
71.หนองบัวลำาภู
72.อ่างทอง
73.อุดรธานี
74.อุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำาพูน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
หอสมุดติณสูลานนท์(ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดหนองบัวลำาภู
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.

จังหวัดที่มีการจัดตั้ง(เรียงตามตัวอักษร)
สถานที่ตั้ง

75.อุทัยธานี
76.อุบลราชธานี
77.อำานาจเจริญ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ
ในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
เป็นกรณีพิเศษไว้ท่ีเรือนจำากลางบางขวาง เรือนจำากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลางธัญบุรี เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช เรือนจำากลางเชียงใหม่ เรือนจำากลางเชียงราย เรือนจำากลางพิษณุโลก
เรือนจำากลางสมุทรปราการเรือนจำากลางคลองไผ่เรือนจำากลางลำาปางทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลางเรือนจำากลาง
นครสวรรค์และเรือนจำากลางชลบุรีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังด้วย

หมายเหตุ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัดจัดตั้งจังหวัดละ1แห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดตั้ง3แห่งประจวบคีรีขันธ์และ
สงขลาจัดตั้งจังหวัดละ2แห่งรวมทั่วประเทศ81แห่ง





แบบฟอร์มต่างๆ
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(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

สำ�หรับนักศึกษ�

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

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

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

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

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

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

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

ให
้น

ักศ
ึกษ

�สำ�เน
�แบ

บ
ฟ

อร์ม
ก�รลงท

ะเบ
ียน

ฉ
บ

ับ
น

ี้ เพ
ื่อใช้ใน

ก�รลงท
ะเบ

ียน
เรียน

แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รและผ่�นบริก�ร Pay at Post

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน
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2.

เรียน  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนและวัดผล
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เรียน  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนและวัดผล

.1
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** โปรดส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบไปที่
ฝายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)  **
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