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

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบญั ญัตฉิ บับน ี้ คือ เพือ่ ส นองความตอ้ งการของผทู้ ปี่ ระสงค์จ ะได้รบั โอกาสในการศกึ ษาตอ่ ระดับ อุดมศึกษา
ซึง่ ม จี �ำ นวนเพิม่ ม ากขนึ้ เห็นค วรสง่ เสริมให้ม กี ารศกึ ษาระบบเปิดโดยอาศัยส อื่ ก ารสอนทางไปรษณียว์ ทิ ยุก ระจายเสียง และวทิ ยุโทรทัศน์
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและไม่จำ�เป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิทยฐานะ
อันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกชั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำ�หรับผู้สำ�เร็จมัธยมศึกษาตอนปลายในการนี้เห็นสมควร
จัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547
โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้มีการนำ�วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เพื่อมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจำ�เป็นประกอบกับมีการปฏิรูปการศึกษา จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนและสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา 6 มาตรา 15(2) และ (3) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบ งั คับน เี้ รียกวา่ “ขอ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ยการศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี พ.ศ. 2547”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ให้ยกเลิก
(1) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	พ.ศ. 2523
(2) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
(3) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525
(4) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526
(5)		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527
(6) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2527
(7) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527
(8) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี 	(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2528
(9) 		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 	การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2528
(10) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2528
(11) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2531
(12) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2536
(13) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2542
(14) 	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2543
ข้อ 	4 	บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 	5 	ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 6 	ใ ห้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาก ารต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ และใ ห้ อ อกร ะเบี ย บแ ละป ระกาศเ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ก ารต าม
ข้อบังคับนี้ และในการนี้ให้มีอำ�นาจกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นได้โดยประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

คู่มือนักศึกษา 2560

103

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด 1
การจัดการศึกษา
ข้อ 	7 	มหาวิทยาลัยจ ดั ระบบการศกึ ษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งป กี ารศกึ ษาออกเป็นส องภาคการศกึ ษาปกติ ซึง่ ม ี
ระยะเวลาเรียนไม่น อ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ คือ ภาคตน้ แ ละภาคปลาย และอาจจดั ภ าคพเิ ศษซงึ่ ม รี ะยะเวลาเรียนไม่น อ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณีท หี่ ลักสูตรใดมเีหตุผลอันส มควร สภามหาวิทยาลัยอ าจกำ�หนดให้ภ าคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแ ตกต่าง
จากที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	8 	มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกำ�หนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
โดยไม่เข้าห อ้ งเรียนตามปกติและอาจจดั ให้ม กี ารสอนทบทวนเป็นค รัง้ ค ราว ซึง่ เป็นส ว่ นหนึง่ ข องการบริการทางวชิ าการแก่
นักศึกษา โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาค และศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
ข้อ 	9 	มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(1) 	หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2) 	หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 10 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน 3 เท่าข องระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น ้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ จึงจ ะยื่นค ำ�ขอสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 11 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดังต่อไปนี้ จึงจะยื่นคำ�ขอสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(1) 	นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
(2) 	นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมด
ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 12 นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นชุดวิชาบาง
ชุดวิชาให้นั้น มีเวลาการศึกษาดังนี้
(1) 	นักศึกษาซงึ่ ได้ร บั ก ารเทียบงานรายวิชาหรือส มัครเข้าศ กึ ษาโดยใช้ว ฒุ กิ ารศกึ ษาที่ได้ร บั ก ารยกเว้นช ดุ ว ชิ าบาง
ชุดว ชิ าให้ม สี ทิ ธิท จี่ ะศกึ ษาไม่เกิน 3 เท่าข องระยะเวลาของหลักสูตร แต่จ ะตอ้ งลงทะเบียนเรียนไม่น อ้ ยกว่า 2 ภาคการศกึ ษา
ปกติ
(2) 	นักศึกษาซึ่งได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิที่จะศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
(3) 	นักศึกษาสมัครเข้าศ กึ ษาโดยใช้ว ฒุ กิ ารศกึ ษาทตี่ อ้ งลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าเพิม่ เติมจ ากหลักสูตรปกติ ซึง่ ท �ำ ให้
จำ�นวนชดุ ว ชิ าทตี่ อ้ งศกึ ษาทงั้ หมดเกินก ว่าจ �ำ นวนทหี่ ลักสูตรก�ำ หนดไว้ มหาวิทยาลัยจ ะเพิม่ เวลาในการศกึ ษาจากทกี่ �ำ หนด
ในข้อ 10 และข้อ 11 ให้อีก 1 ปีการศึกษา
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยจัดงานรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต
และนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้
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ที่ศึกษา

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

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้การจัดงานรายวิชาในแต่ละชุดวิชา
ให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กำ�หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด 2
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
ข้อ		14 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) 	เป็นผู้ที่สำ�เร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) 	เป็นผู้ที่สำ�เร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาค
การศึกษาที่สมัคร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(3) 	เป็นผ ทู้ สี่ �ำ เร็จอ นุปริญญา หรือป ริญญาชนั้ ใดชนั้ ห นึง่ หรือเทียบเท่าจ ากสถาบันอ ดุ มศึกษาทสี่ ภามหาวิทยาลัย
รับรอง
(4) 	เป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน
ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ		15 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซงึ่ เคยถกู ถ อนสถานภาพการเป็นน กั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย หากการกระท�ำ 
นั้นได้กระทำ�โดยมิได้มีเจตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ�จะกลับเข้าศึกษาใหม่
ได้ห ากสภาวิชาการเห็นส มควรให้เข้าศ ึกษา ทั้งนีเ้มื่อพ ้นก ำ�หนด 5 ปี นับต ั้งแต่ว ันป ระกาศถอนสถานภาพการเป็นน ักศึกษา
ข้อ		16 มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 14 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15 เข้าศึกษาโดย
ไม่มีการสอบคัดเลือก
ข้อ		17 ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศ กึ ษาสามารถสมัครเป็นน กั ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพียงหลักสูตรเดียว และให้เป็นไป
ตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ		18 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษา
แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ		19 สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1)		ตาย
(2) 	ลาออก
(3) 	ขาดคุณสมบัติตามข้อ 14 หรือม ีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
(4) 	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5) 	ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
(6) 	ไม่ส �ำ เร็จก ารศกึ ษาภายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตรเว้นแ ต่จ ะได้ร บั อ นุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยให้ต อ่ อ ายุ
สถานภาพนักศึกษา
(7) 	ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ให้เข้าศึกษาต่อ
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(8) 	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้ออก
(9) 	ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ		20 เมือ่ ม หาวิทยาลัยได้ข นึ้ ท ะเบียนผใู้ ดเป็นน กั ศึกษาแล้ว ให้ด �ำ เนินก ารตรวจสอบคณุ สมบัตแิ ละการมลี กั ษณะ
ต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีท มี่ เี หตุจ �ำ เป็นไม่อ าจตรวจสอบให้แ ล้วเสร็จภ ายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดในวรรคหนึง่ ได้ให้เสนอตอ่ อ ธิการบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน 6 เดือน
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ		21 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
โทษทางวนิ ยั ท จี่ ะลง ผูม้ อี �ำ นาจสงั่ ล งโทษทางวนิ ยั หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารในการพจิ ารณาลงโทษทางวนิ ยั ให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ		22 สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(1)		นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า 6 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(2)		นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 6 ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
(3) 	นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 12 ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(4)		นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ 18 ชุดวิชาขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
หมวด 3
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา
ข้อ 	23 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา
จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ข้อ 	24 มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
นักศึกษาที่ไม่ได้ล งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด และประสงค์จ ะลาพกั ก ารศกึ ษา หากจะรกั ษา
สถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	25 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตรา
ที่กำ�หนดพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	26 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพในสาขาวชิ าทศี่ กึ ษาได้ เมือ่ เหลือว ชิ าทีจ่ ะตอ้ งศึกษา
ไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
ข้อ 	27 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กำ�หนดในข้อบังคับนี้ หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อม ให้ลงทะเบียนได้ภ ายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	28 นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำ�นวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำ�นวน 3 ชุดวิชา
ข้อ 	29 นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใดภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำ�ร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
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ข้อ 	30 ในกรณีท มี่ หาวิทยาลัยป ระกาศไม่เปิดก ารเรียนการสอนชดุ ว ชิ าในภาคการศกึ ษาใด ภายหลังจ ากทนี่ กั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ 	31 นักศึกษาซึ่งมีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
เวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด โดยให้ถ อื ว่าร ะยะเวลาทลี่ าพกั ก ารศกึ ษา ถือเป็นส ว่ นหนึง่ ข องระยะเวลาการศกึ ษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะลาพกั ก ารศกึ ษาได้ค รัง้ ล ะไม่เกินส องภาคการศกึ ษาปกติต ดิ ต่อก นั แต่ในกรณีท น่ี กั ศึกษามคี วามจ�ำ เป็น
ต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เป็นคราวๆ ไป
ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การยื่นคำ�ร้องขอลาพักต้องกระทำ�
ภายในก�ำ หนดเวลาของการถอนชดุ ว ชิ า และให้ถ อื ว่าเป็นการถอนชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนไว้แ ล้วด ว้ ย คำ�ร้องขอลาพกั ก ารศกึ ษา
ที่ได้ยื่นหลังกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าค ำ�ร้องนั้นตกไป
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาให้ถือ
ว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการ
ศึกษาและให้นำ�ความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 	32 การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำ�หนด
ข้อ 	33 	การด�ำ เนินก จิ กรรมในหมวดนี้ ให้เป็นต ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยป ระกาศ
กำ�หนดให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หมวด 4
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 34 ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาและใช้วิธีการ
ประเมินผ ลการศึกษา ดังนี้
(1) 	การให้คะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติ
(2) 	การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
(3) 	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆ จะกำ�หนดในช่วงก่อนสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 35 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดว่าชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี
หรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำ�นาจกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่
ป ระจำ � ภ าคก ารศึ ก ษาต ามลั ก ษณะข องแ ต่ ล ะชุ ดวิ ช าที่ ส าขาวิ ช ารั บ ผิ ด ช อบ แ ต่ ต้ อ งเ ป็ น ไ ปต ามห ลั ก เ กณฑ์ 
การประเมินผลที่มีการกำ�หนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ ทั้งนี้ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
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ประเภทข้อสอบ และจำ�นวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่
สภาวิชาการกำ�หนด
ข้อ 	36  การประเมินผ ลการศกึ ษาชดุ ว ชิ าเชิงท ฤษฎีท มี่ คี ะแนนกจิ กรรมหรือค ะแนนฝกึ ป ฏิบตั หิ ากนกั ศึกษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำ�คะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น
หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และทำ�กิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติทำ�ใหม่
ข้อ 	37 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) 	การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำ�ดับขั้น ผลการสอบ
พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2) 	กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบ
เฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) 	กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนชดุ ว ชิ านี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซาํ้ สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศกึ ษาทเี่ ปิดส อนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบตั แิ ต่เพียง
อย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
ทั้งนี้การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และสอบ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ 	38 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) 	การตัดสินผลการสอบให้ถือคะแนนรวมของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2) 	กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่านแต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) 	กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อม
เฉพาะภาคปฏิบัติ ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคที่สอบไม่ผ่าน สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน โดยสอบเฉพาะ
ภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ข้อ 	39 การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ข้อ 	40 การประเมินผ ลการศกึ ษาใช้ระบบการให้ล �ำ ดับข นั้ ค วามสามารถในการเรียนรขู้ องนกั ศึกษาในแต่ละชดุ ว ชิ า
ดังนี้
								 ลำ�ดับขั้น	    ความหมาย
								
H
เกียรตินิยม (Honor)
								
S
ผ่าน (Satisfactory)
								
U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
								
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ข้อ 	41 นักศึกษาจะได้รับลำ�ดับขั้น I ในแต่ละชุดวิชา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) 	นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2)		นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติหรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์
ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
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กรณีตาม (1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำ�ดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม โดย
ไม่มีเครื่องหมาย* ที่แสดงว่าเป็นลำ�ดับขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมลำ�ดับขั้น I จะถูกเปลี่ยนเป็น
U โดยอัตโนมัติ
ข้อ 	42 การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้ลำ�ดับขั้น
H และ S เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้วหรือ
ที่กำ�ลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสม ให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 	43 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับชุดวิชาสะสมใน
ชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย* กำ�กับที่ลำ�ดับขั้นผลการสอบ
ข้อ 	44 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซํ้าจนกว่าจะสอบได้แต่ถ้าหาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซํ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชาอื่นแทน
ก็ได้
ข้อ		45 มหาวิทยาลัยจ ะบันท กึ แ ละรายงานผลการศกึ ษาในระหว่างการศกึ ษาตามล�ำ ดับข นั้ ค ะแนนทีไ่ด้รบั ในทกุ ช ดุ ว ชิ า
ข้อ		46 นักศึกษาจะตอ้ งปฏิบัตติ ามระเบียบวา่ ด ว้ ยการสอบไล่ ซึง่ ม หาวิทยาลัยจ ะประกาศให้ท ราบเป็นค ราวๆ ไป
หมวด 5
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 	47 	ให้ม คี ณะกรรมการขนึ้ ค ณะหนึง่ เรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์”
ซึง่ อ ธิการบดีแ ต่งต งั้ ประกอบดว้ ยรองอธิการบดีท อี่ ธิการบดีม อบหมายคนหนึง่ เป็นป ระธานกรรมการ และกรรมการอนื่ ซ งึ่ แ ต่งต ง้ั 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกจำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำ�นักทะเบียน
และวัดผลอีกจำ�นวนไม่เกิน 2 คน ให้ทำ�หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง วิธีการดำ�เนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	48 ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(1)		เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) 	พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3) 	พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ และผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
(4) 	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา
(5) 	ดำ�เนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 	49 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับน้ี สามารถยื่นคำ�ร้อง
ต่อมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบผลการศึกษาและ
การเทียบประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	50 การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
(1) 	การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำ�รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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(2) 	การเทียบงานรายวิชา หรืองาน หรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาเป็น
การนำ�งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษามาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
(3) 	การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการน�ำ งานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	51 	รายวิชาหรือก ลุม่ ร ายวิชาทนี่ �ำ ม าขอเทียบงานรายวิชาของนกั ศึกษาซงึ่ ได้ร บั ก ารขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษา
แล้ว และได้ย ื่นค ำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ 50(1) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) 	เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2)		เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชานั้น ต้องได้ลำ�ดับขั้นไม่ตํ่ากว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
ข้อ 	52 	การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบและ
เมื่อเทียบงานรายวิชา นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หนึ่งปีการศึกษา
งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำ�มารวมคำ�นวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร
ข้อ 	53 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนำ�มาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว และได้ยื่นคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาตามข้อ 50(2) ต้องมีลักษณะตามที่คณะกรรมการบริหารการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 	54 	งานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งยื่นคำ�ขอเทียบงาน
รายวิชาตามข้อ 50(2) หรือข้อ 50(3) ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 	55 ให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ได้แต่งตั้ง
ข นึ้ ในแต่ละสาขาวชิ า เป็นผ พู้ จิ ารณาเทียบผลการศกึ ษาหรือก ารเทียบประสบการณ์เป็นง านรายวิชาในชดุ ว ชิ าของสาขาวชิ า
ภ ายในระยะเวลาอนั ส มควร และน�ำ เสนอตอ่ ค ณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศกึ ษาและเทียบประสบการณ์เพือ่ พ จิ ารณา
อนุมัติ
เพือ่ ป ระโยชน์แ ห่งก ารเทียบผลการศกึ ษาและการเทียบประสบการณ์ข องผศู้ กึ ษานอกระบบและผศู้ กึ ษาตามอธั ยาศัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทดสอบความรู้เนื้อหาสาระที่นำ�มาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้วยวิธีต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เห็นสมควร เช่น สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ ฝึกปฏิบัติ หรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์อาจดำ�เนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก็ได้
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หมวด 6
การโอนชุดวิชา
*ข้อ 	56 การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนำ�ชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่านแล้ว
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 7
การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอก
ข้อ 	57 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกสามารถกระทำ�ได้ ดังนี้
(1) 	จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(2) 	จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะย้ายสังกัด
สาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก
(3) 	การย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(4)		นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษาครบตาม
หลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ ภายในกำ�หนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา
หมวด 8
การสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	58 ผู้สำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) 	สอบได้จำ�นวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำ�หนดของสาขาวิชา
(2) 	มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบ และข้อบังคับ
(3) 	ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) 	ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ		59 ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้โดยเฉพาะ
นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ตนจะขอรับ
อนุปริญญา
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 	60 ให้น กั ศึกษายนื่ ค �ำ ร้องขอส�ำ เร็จก ารศกึ ษาตอ่ มหาวทิ ยาลัยไม่น อ้ ยกว่าส ามสิบว นั ก่อนวนั ส นิ้ ภ าคการศกึ ษา
ภาคสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ 	61 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ	 *แก้ไขโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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ข้อ 	62 	เมือ่ ส ภามหาวิทยาลัยอ นุมตั สิ �ำ เร็จก ารศกึ ษา วันส �ำ เร็จก ารศกึ ษาให้ถ อื ว นั ถ ดั จ ากวนั ส นิ้ ส ดุ ก ารสอบประจำ�
ภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มายื่น
ในภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำ�ภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำ�ร้อง
ขอสำ�เร็จการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	63 	มหาวิทยาลัยจ ะบันท กึ แ ละรายงานผลการส�ำ เร็จก ารศกึ ษาในใบรายงานผลการศกึ ษาตามลำ�ดับข นั้ คะแนน
ในชุดวิชาที่สอบผ่าน
ข้อ 	64 	นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) 	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
		(ก) 	สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
		(ข) 	ไม่เคยสอบได้คะแนนลำ�ดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
		(ค) 	ไม่เคยเรียนซํ้าชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
		(ง) 	มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H เป็นจำ�นวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด
(2) 	เกียรตินิยมอันดับสอง มีคุณสมบัติตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลำ�ดับขั้น H เป็น
จำ�นวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสมทั้งหมด
ข้อ 	65 	นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้ร ับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 	66 	บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม และบัณฑิตที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด
ในปีการศึกษาใด จะได้รับเข็มทองคำ�ตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
ข้อ 	67		เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำ�สั่ง
หรือคำ�วินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย
แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารอทุ ธรณ์ การพจิ ารณาวนิ จิ ฉัยช ขี้ าดอทุ ธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้ บ งั คับท สี่ ภามหาวิทยาลัยก �ำ หนด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 	68 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง หรือมติอื่นใดที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้ให้นำ�ระเบียบ
ประกาศ คำ�ส่ังหรือมติที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ
คำ�สั่ง หรือมติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 	69 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ให้ใช้ข้อบ ังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรไปพลางก่อน จนกว่าจะมีข้อบังคับ ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
							     		

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

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

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



แห่งข อ้ บ งั คับมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การศกึ ษาขนั้ ป ริญญาตรี พ.ศ.  2547 ไว้ ดังต อ่ ไปนี้ “สอบได้ช ดุ ว ชิ าครบตามหลักสูตร
ภายในกำ�หนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ” หมายถึง สอบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติ สำ�หรับกรณีที่สาขาวิชากำ�หนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้นเพราะผู้สมัครเรียนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ
ที่กำ�หนดจึงไม่มีสิทธิได้ร ับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำ�หนดในหลักสูตร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
ให้เหมาะสมยิ่งข ึ้นอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยโดยคำ�แนะนำ�ของสภาวิชาการ จึงกำ�หนดข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1		ข้อบ งั คับน เ้ี รียกวา่ “ขอ้ บ งั คับส ภามหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย ก ารศกึ ษาขนั้ ปริญญาตรี (ฉบับท ี่ 2)
พ.ศ. 2548”
ข้อ 	2		ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3		ให้ยกเลิกความในข้อ 56 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ขอ้   56  การโอนผลการศกึ ษาของนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการน�ำ ช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาได้ส อบผา่ นแล้วห ลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตรมาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด”
ข้อ 	4 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
						
									

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548

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

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

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

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

           	

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

หมายเหตุ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 15 กำ�หนดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนจากผลการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือ
ต่างรูปแบบได้ ไม่วา่ จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ จากการเรียนรูน้ อกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน ประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน  2545 ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ให้เทียบผลการเรียนเข้าสูก่ ารศึกษาในระดับปริญญาตรีได้และเพือ่ ให้การเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีมคี วามสอดคล้องกับพระราชบัญญัตแิ ละประกาศดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิก ความในข้อ 47 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
และได้ปรับบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับข้อบังคับทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั วางขึน้ ใหม่ ประกอบกับได้ยกเลิกข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51 ข้อ 52
ข้อ 53 ข้อ 54 และข้อ 55 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 จึงจำ�เป็นต้องออก
ข้อบังคับนี้

คู่มือนักศึกษา 2560
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 จึงกำ�หนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2556”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ		3 	ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ		15		 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 14 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับแต่วันประกาศ
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี”
ข้อ 	4 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
                      	

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

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

                   	
             	

(ลงนาม)                  วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ. 2558
เพื่อให้การดำ�เนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ. 2558”
ข้อ 	2 	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้
“การเทียบแทน” หมายความว่า การนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระใกล้เคียง ครอบคลุม หรือคล้ายคลึงกัน
ซึ่งได้ถูกกำ�หนดมาให้ใช้แทนกัน
ข้อ 	4 	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
การจัดการศึกษา
ข้อ 	5 	มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัดภาคพิเศษ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
6 สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนัน้ แตกต่าง
จากที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	6 	มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยกำ�หนดสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้า
ห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา
โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจำ�ท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา
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ข้อ 	7 	มหาวิทยาลัยจะกำ�หนดเวลาที่นักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำ�หนดเวลาแตกต่าง
กันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลาศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยกระจายเวลาสำ�หรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็นสัญลักษณ์ 6 (อ-ส-ป-ก)
6 	หมายถึง 6 หน่วยกิต
อ 	หมายถึง การศึกษาจากสื่อหลัก ตามที่หลักสูตรกำ�หนด ดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน หรือตำ�ราเรียนด้วยตนเอง หรือหนังสือชุดความรู้ และแบบฝึกปฏิบัติ
รวมทัง้ สือ่ อืน่ ๆ ทีก่ �ำ หนดไว้ประจำ�ชุดวิชา เช่น กิจกรรมประจำ�ชุดวิชา ซีดเี สียงหรือดีวดี หี รือซีดมี ลั ติมเี ดียประจำ�ชุดวิชา (ถ้ามี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบ
ดิจทิ ลั หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous)
ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส 	หมายถึง การศึกษาจากสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์
ซีดีหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า การประชุมทางไกล เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์
ป หมายถึง การทำ�กิจกรรมภาคปฏิบัติ การทำ�การทดลองในห้องปฏิบัติการการศึกษา การสังเกต กรณีศึกษา
การทำ�งานตามที่ได้รบั มอบหมาย การอบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพ การปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง สถานการณ์เสมือนจริง
สถานการณ์จำ�ลอง ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพกำ�หนด
ก 	หมายถึง การศึกษาเสริม คือ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น การศึกษาจากหนังสืออ้างอิง หรือ
ตำ�ราที่กำ�หนดให้ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
มุม มสธ. การปรึกษาและซักถามอาจารย์ เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวด 2
ชื่อและโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ 	8 	ประกาศนียบัตรให้เรียกชื่อเต็มภาษาไทย เป็น “ประกาศนียบัตร................” เรียกชื่อเต็มภาษา
อังกฤษ เป็น “Certificate in................” โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา (ศาสตร์) นั้นๆ และเรียกชื่อย่อภาษาไทยเป็น
“ป. ................” เรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น “Cert. in……….” โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา (ศาสตร์) นั้นๆ
ข้อ 	9 	หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะในระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ข้อ 10 	มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
6 หน่วยกิต
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละชุดวิชามีค่า
หน่วยกิตแตกต่างจากที่กำ�หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 	นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรให้มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และใช้เวลาศึกษา
ทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่น
คำ�ขอสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
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หมวด 3
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 	12 	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(1) 	ส�ำ เร็จการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
(2) 	สำ�เร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
(3) 	ส�ำ เร็จการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันการศึกษานั้นๆ รับรอง
(4) 	สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ 	13 	ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 12 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ 	14 	มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 13 เข้าศึกษาโดยไม่มี
การสอบคัดเลือก
ข้อ 	15 	ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ตอ่ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้ขนึ้ ทะเบียนผูน้ นั้ เป็นนักศึกษาแล้ว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 	16 	สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) 	ตาย
(2) 	ลาออก
(3) 	ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 13
(4) 	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(5) 	ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
(6) 	ไม่ส�ำ เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยให้ตอ่ อายุ
สถานภาพนักศึกษา
(7) 	ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	17 	เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการทำ�หน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ เี หตุจ�ำ เป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดในวรรคหนึง่ ได้ ให้เสนอต่ออธิการบดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน 6 เดือน
คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	18 	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด
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วินัย โทษทางวินัย ผู้มีอำ�นาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงโทษทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา
ข้อ 	19 	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และ
อย่างมากไม่เกิน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ข้อ 	20 มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำ�หนด ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องก่อนวันสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และประสงค์จะลาพักการศึกษา หาก
จะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 	21 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องชำ�ระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น ตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด พร้อมกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	22 	นกั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นชุดวิชาใดในการประเมินผลตามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับนี้ หากประสงค์จะลงทะเบียน
สอบซ่อม ให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	23 	นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชุดวิชา ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจำ�นวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจำ�นวน 3 ชุดวิชา
ข้อ 	24 	นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใด ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่น
คำ�ร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ข้อ 	25 	ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาใด ภายหลังจากทีน่ กั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ 	26 	นกั ศึกษาซึง่ มีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยนื่ คำ�ร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลา
ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด โดยให้ถอื ว่าระยะเวลาทีล่ าพักการศึกษา ถือเป็นส่วนหนึง่ ของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษา
จะลาพั ก การศึ ก ษาได้ ค รั้ ง ละไม่ เ กิ น สองภาคการศึ ก ษาปกติ ติ ด ต่ อ กั น แต่ ใ นกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ความจำ � เป็ น ต้ อ ง
ลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ย่ืนคำ�ร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
คราวๆ ไป  
ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว การยื่นคำ�ร้องขอลาพักต้องกระทำ�
ภายในกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย คำ�ร้องขอลาพัก
การศึกษาที่ได้ยื่นหลังกำ�หนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าคำ�ร้องนั้นตกไป
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่าหนึง่ ภาคการศึกษา ให้ถอื ว่า
การลาพักการศึกษาในภาคนัน้ เป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นการลาพักการศึกษา  
และให้นำ�ความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

124

คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปให้แสดงความประสงค์
โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 	27 	การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำ�หนด
ข้อ 	28 	การดำ�เนินกิจกรรมในหมวดนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยประกาศ
กำ�หนดให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หมวด 5
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 	29 	ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา และใช้วิธีการ
ประเมินผลการศึกษา ดังนี้
(1) การให้คะแนนกิจกรรม หรือการฝึกปฏิบัติ
(2) การสอบประจำ�ภาคการศึกษา
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆ จะกำ�หนดในช่วงก่อนสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	30 	การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดว่า ชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี
หรือชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอำ�นาจกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติ และการสอบไล่ประจำ�
ภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีการ
กำ�หนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สาขาวิชาใด เห็นว่า ชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป
ประเภทข้อสอบ และจำ�นวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามทีส่ ภาวิชาการ
กำ�หนด
ข้อ 	31 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีทมี่ คี ะแนนกิจกรรม หรือคะแนนฝึกปฏิบตั ิ หากนักศึกษาสอบไล่
ไม่ผ่านให้นำ�คะแนนกิจกรรม หรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวม กับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น หาก
สอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และทำ�กิจกรรม หรือฝึกปฏิบัติใหม่
ข้อ 	32 	การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
(1)		การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ลำ�ดับขั้นผลการสอบ
พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
(2) 	กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผา่ น แต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบตั ิ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคทฤษฎี ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎี ไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํา้ ในภาคทีส่ อบไม่ผา่ น สามารถกระทำ�ได้ในภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
แต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน
(3) 	กรณีสอบไล่ผา่ นเฉพาะภาคทฤษฎี แต่สอบไม่ผา่ นภาคปฏิบตั ิ ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ
ภาคปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบตั ไิ ม่ผา่ นอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้
ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้า สามารถกระทำ�ได้ ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว
จนกว่าจะสอบผ่าน
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การประเมินผลตาม (2) และ (3) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ข้อ 	33 	การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ข้อ 	34 	การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้ล�ำ ดับขัน้ ความสามารถในการเรียนรูข้ องนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา
ดังนี้
คะแนน
ลำ�ดับขั้น
ความหมาย
ร้อยละ  76-100
H (Honour)
เกียรตินิยม
ร้อยละ  60-75
S (Satisfactory)
ผ่าน
ตํ่ากว่าร้อยละ  60
U (Unsatisfactory)
ไม่ผ่าน
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
ข้อ 	35 	นักศึกษาจะได้รับลำ�ดับขั้น I ในแต่ละชุดวิชา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
(2) นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติ หรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์
ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กรณีตาม (1) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ลำ�ดับคะแนนตามผลการสอบซ่อม
โดยไม่มีเครื่องหมาย * ที่แสดงว่าเป็นลำ�ดับขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อม ลำ�ดับขั้น I
จะถูกเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ
ข้อ 	36 	การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพือ่ ให้ครบหลักสูตร ให้นบั เฉพาะชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบได้ล�ำ ดับขัน้ H
และ S เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรียนมาแล้ว หรือ
ที่กำ�ลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสม ให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 	37 	เมือ่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้วและสอบไม่ผา่ นมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นบั ชุดวิชาสะสมในชุดวิชา
นั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * กำ�กับที่ลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้
ข้อ 	38 	นกั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานัน้ ซํา้ จนกว่าจะสอบได้ แต่ถา้ หาก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซํ้าอีก หรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
ข้อ 	39 มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลำ�ดับขั้นความสามารถในการ
เรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา
ข้อ 	40		การบันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการเทียบแทน
ให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ในกรณีที่มีการนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนำ�มาเทียบแทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือ
รายวิชา ให้บันทึกลำ�ดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชาที่
นำ�มาเทียบแทนกัน
ข้อ 	41 		นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
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หมวด 6
การโอนชุดวิชาและการเทียบแทน
ข้อ 	42 	การโอนผลการศึกษาของนักศึกษา เป็นการนำ�ชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาได้สอบผ่านแล้วในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง ของมหาวิทยาลัย หรือสัมฤทธิบตั รตามโครงการสัมฤทธิบตั ร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาทีป่ รากฏในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 	43 	ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคง
ศึกษาอยู่ ให้สาขาวิชาดำ�เนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) 	ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้น�ำ ชุดวิชาหรือรายวิชาที   ่
นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนำ�มา
ใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น
(2) 	ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความประสงค์ใดๆ ให้นกั ศึกษาสามารถ
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้นำ�ชุดวิชาหรือ
รายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษาและสอบผ่านในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรเดิมนัน้   
ให้สภาวิชาการพิจารณากำ�หนดแนวทางการเทียบแทนระหว่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม
และเมื่อกำ�หนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก่อนดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  
ข้อ 	44 	นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนำ�ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมา
เทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้
หมวด 7
การสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	45 	ผู้สำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) สอบได้จำ�นวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำ�หนดของสาขาวิชา หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
ในข้อบังคับนี้
(2) 	มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับนี้
(3) 	ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) 	ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
(5) 	ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ 12 และข้อ 13 เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 	46 	ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
สุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาตามข้อ 45
ข้อ 	47 	ให้ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเป็นผูพ้ จิ ารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ข้อ 	48 	เมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั สิ �ำ เร็จการศึกษา วันสำ�เร็จการศึกษาให้ถอื วันถัดจากวันสิน้ สุดการสอบประจำ�
ภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร แต่มายื่นใน
ภาคการศึกษาอื่นหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจำ�ภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคำ�ร้อง
ขอสำ�เร็จการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	49 	เมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั สิ �ำ เร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา ใบประกาศ-
นียบัตร และใบรายงานผลการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา โดยจะรายงานผลการสำ�เร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาตามลำ�ดับขัน้ 
ความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่าน ถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 	50 	เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณามีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่พอใจในคำ�สั่งหรือ  
คำ�วินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย แล้วแต่
กรณี   
หลักเกณฑ์และวิธกี ารอุทธรณ์ การพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำ�หนด   
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)             องค์การ  อินทรัมพรรย์
                   		     (รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์)  
             		         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

(ลงนาม)                ปรัชญา  เวสารัชช์
               	
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
         	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และ ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” หมายความว่า การบันทึกรับผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
การสมัครและมีคุณสมบัติผู้สมัครว่าครบถ้วนแล้วเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผู้สมัคร ” หมายความว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำ�รุงการศึกษา
“ค่าลงทะเบียนเรียน” หมายความว่า ค่าชุดวิชา และค่าวัสดุการศึกษา
“เอกสารเกี่ยวกับการสมัคร” หมายความว่า ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
“ใบสมัคร ” หมายความว่า ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“เอกสารประกอบการสมัคร” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามที่กำ�หนดในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	4 	เมื่อนายทะเบียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนจากผู้สมัคร
ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเบื้องต้นของเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กำ�หนดในหลักสูตรนั้น รวมทั้งการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 โดยให้ดำ�เนินการ
แ ล้วเสร็จพ ร้อมทงั้ แ จ้งผ ลการขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาให้ผ สู้ มัครทราบภายในสสี่ บิ ว นั นับแ ต่ว นั ท นี่ ายทะเบียนได้ร บั เอกสาร
เกี่ยวกับการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน
ในกรณีที่มีเหตุผลจำ�เป็นไม่สามารถแจ้งผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาภายในกำ�หนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้ให้
นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วถึงเหตุผลความจำ�เป็นดังกล่าว
ข้อ 	5 	กรณีท นี่ ายทะเบียนตรวจสอบพบวา่ ผ สู้ มัครขาดคณุ สมบัตแิ ละมลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามทกี่ �ำ หนดในหลักสูตร
ที่ประสงค์จะสมัคร แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอื่นให้นายทะเบียนแจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว หากผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นตามที่นายทะเบียนแนะนำ�  ให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้น หากผู้สมัครไม่ประสงค์หรือไม่แจ้งความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอื่นภายในเวลาที่กำ�หนด
ให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนคืนแก่ผู้สมัคร
สำ�หรับค า่ ล งทะเบียนเรียนตามหลักสูตรทจ่ี ะได้ข นึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาตามวรรคหนึง่ น นั้ หากคา่ ล งทะเบียนเรียน
ที่ส่งมานั้นไม่เพียงพอสำ�หรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตร ให้ผู้สมัครชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เมื่อผู้สมัคร
ได้ช �ำ ระคา่ ล งทะเบียนเรียนเพิม่ เติมค รบถว้ นแล้วให้น ายทะเบียนขนึ้ ท ะเบียนเป็นน กั ศึกษาในหลักสูตรนนั้ หากคา่ ล งทะเบียน
เรียนที่ส่งมาเกินกว่าค่าลงทะเบียนเรียนสำ�หรับแต่ละชุดวิชาของหลักสูตรให้คืนเงินส่วนเกินแก่ผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
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ข้อ 	6 	หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่กำ�หนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบตามกำ�หนดเวลาในข้อ 4 และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนให้ในภายหลัง
ข้อ 	7 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้
									
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                  ปรัชญา  เวสารัชช์
                	 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์)
            	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 20 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี จึงกำ�หนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1	 	ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4 	ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้าม
ข องนกั ศ กึ ษา” ซึง่ อ ธิการบดีแ ต่งต งั้ ประกอบดว้ ยรองอธิการบดีท อี่ ธิการบดีม อบหมายเป็นป ระธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาหรือผู้แทนจำ�นวนสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจำ�นวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำ�นวนไม่เกินสองคนให้ทำ�หน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 	5 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) 	มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการสืบสวนสอบสวน
(2) 	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
(3) 	ไม่เป็นคนล้มละลาย
(4) 	ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) 	ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่กรณีความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาท
(6) 	ไม่เคยถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะเหตุทุจริต
หรือประพฤติมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่
(7) 	ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกจากงาน หรือเลิกจ้างด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(8) 	ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ 	6 	ให้ค ณะกรรมการมวี าระการด�ำ รงต�ำ แหน่งค ราวละสองปแี ต่อ าจได้รบั ก ารแต่งต งั้ ใหม่ได้ กรรมการผทู้ รงคณุ วุฒิ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนมีวาระเท่าที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งพร้อมกันทั้งหมด และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ 	7	 	นอกจากการพ้นจ ากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) 	ตาย
(2) 	ลาออก
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(3) 	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5
(4) 	อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ 	8	 	คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) 	กำ�หนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) 	พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
(3) 	แต่งต งั้ ค ณะอนุกรรมการ คณะท�ำ งาน หรือม อบหมายบคุ คลให้ด �ำ เนินก ารเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดตามทคี่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
(4) 	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 	9		การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวนิ จิ ฉัยช ขี้ าดของทปี่ ระชุมให้ถ อื เสียงขา้ งมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ม เี สียงหนึง่ ในการลงคะแนนถ้าค ะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ		10		ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการกำ�หนดขึ้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กำ�หนดได้ ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำ�เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายเวลา
คราวละไม่เกินหกเดือน
หากกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคสองครบสองครั้งแล้ว ยังไม่สามารถดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การมลี กั ษณะตอ้ งหา้ มของนกั ศึกษาให้แ ล้วเสร็จได้ ให้น ายทะเบียนเสนอเรือ่ งตอ่ ค ณะกรรมการเพือ่ พ จิ ารณาให้ค วามเห็นห รือ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางดำ�เนินการต่ออธิการบดีเพื่อให้มีคำ�สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ข้อ 	11		เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
ผู้ใดแล้ว ปรากฏชัดแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการใช้วุฒิการศึกษาปลอม หรือวุฒิการศึกษานั้น
ไม่ถ กู ต อ้ ง หรือไม่ต รงตามหลักฐ านทปี่ รากฏตอ่ น ายทะเบียน ให้น ายทะเบียนแจ้งให้น กั ศึกษาทราบพร้อมแจ้งส ทิ ธิแ ละหน้าทีข่ อง
มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบให้น กั ศึกษาทราบตามความจ�ำ เป็น และให้โอกาสแก่น กั ศึกษาได้ท ราบขอ้ เท็จจ ริงอ ย่างเพียงพอ
นักศึกษามีสิทธิที่จะโต้แย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ภายในสามสิบว นั นับแ ต่ว นั ท นี่ ายทะเบียนได้แ จ้งให้ร บั ท ราบขอ้ เท็จจ ริง ทัง้ นีห้ ากนกั ศึกษาไม่โต้แ ย้งชีแ้ จง และแสดงพยาน
หลักฐานต่อนายทะเบียนตามเวลาที่กำ�หนดจะถือว่านักศึกษายอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยไม่ขอโต้แย้งหากนักศึกษา
แจ้งเหตุที่ ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการได้ตามที่กำ�หนด นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการอาจขยายเวลาให้น ักศึกษาได้อีกตามทเี่ห็นส มควรแต่ต ้องไม่เกินห กสิบว ันน ับจ ากวันที่ครบกำ�หนดระยะเวลา
ในการโต้แย้ง ชี้แจง และแสดงพยานหลักฐาน
ข้อ 12 		เมือ่ ค รบก�ำ หนดเวลาตามขอ้ 11 วรรคสอง ให้น ายทะเบียนจดั ท �ำ ร ายงานผลการตรวจสอบหาขอ้ เท็จจ ริง
ซึง่ ป ระกอบดว้ ยขอ้ เท็จจ ริง ข้อโต้แ ย้ง และความเห็น พร้อมทงั้ เสนอพยานหลักฐ านประกอบเสนอตอ่ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนนำ�เสนอต่ออธิการบดี เพื่อมีคำ�สั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไป
ข้อ 	13 	เมื่ออธิการบดีได้รับความเห็นของคณะกรรมการและรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ
นายทะเบียนหากอธิการบดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้สั่งการไปตามความเห็นนั้น
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หากอธิการบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม
หรือพ จิ ารณาทบทวน หากคณะกรรมการตรวจสอบเพิม่ เติมห รือท บทวนแล้วย นื ยันค วามเห็นเดิมให้อ ธิการบดีส งั่ ก ารไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการนั้น
ในกรณีที่อธิการบดีได้สั่งให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาผู้ใดตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจสั่งนายทะเบียน
ให้แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไปก็ได้
ข้อ 	14 	ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
เสร็จสิ้นแล้ว หากพบหรือปรากฏเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาหรือมีคำ�ร้องเรียน
หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาให้นายทะเบียนดำ�เนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ห้ามมิให้ดำ�เนินการเกี่ยวกับคำ�ร้องเรียน
หรือเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ปรากฏผู้ร้องเรียน
ข้อ 	15 	นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยใดตามระเบียบนี้ ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับทราบคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำ�หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์
ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำ�สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษาทราบไปพร้อมกับคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย
ของมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ 	16 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือค�ำ สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
									
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
	 (ลงนาม)                   ปรัชญา  เวสารัชช์
                   	 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความ
ในข้อ 6 และข้อ 33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2547
อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การลงทะเบียนและการลาพกั ก ารศกึ ษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	ในระเบียบนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าชุดวิชา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
“ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความว่า เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน สื่อประกอบ
การสอน แบบฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การศึกษา และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ
“การลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลง
ชุดวิชา
ข้อ 	4 	การดำ�เนินการตามระเบียบนี้ให้นักศึกษาชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าวัสดุการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่
นักศึกษา อันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำ�เนินการของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการร้องขอจาก
นักศึกษาโดยต้องได้รับอนุมัติคืนเงิน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนจากนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป
ข้อ 	5 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	6 	นักศึกษาตอ้ งลงทะเบียนเรียนตามวธิ กี ารทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ภายในก�ำ หนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 	7 	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษามาพร้อมกับ
ก ารลงทะเบียนเรียน และนกั ศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าใดเป็นค รัง้ แ รกตอ้ งช�ำ ระคา่ ว สั ดุก ารศกึ ษาของชดุ ว ชิ านนั้ พ ร้อม
กับการลงทะเบียนเรียนด้วย
ข้อ 	8 	นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่านในชุดวิชาใดในภาคการศึกษาใด และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชา
นั้นให้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	9 	นักศึกษาที่ไม่ได้ล งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ		10 นักศึกษาทมี่ สี ทิ ธิล งทะเบียนเรียนลา่ ช้าก ว่าก �ำ หนดและไม่ต อ้ งช�ำ ระคา่ ธ รรมเนียมลงทะเบียนเรียนลา่ ช้าค อื
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(1) 	นกั ศึกษาทเี่ หลือช ดุ ว ชิ าทจี่ ะตอ้ งศกึ ษาในหลักสูตรไม่เกินส ามชดุ ว ชิ าสดุ ท้ายของภาคการศกึ ษาปกติซงึ่ ช ดุ ว ชิ า
ท นี่ กั ศึกษามสี ทิ ธิล งทะเบียนเรียนได้จ ะตอ้ งเป็นช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาสอบไม่ผ า่ นจากการสอบซอ่ มในภาคการศกึ ษาทผี่ า่ นมา หรือ
(2) 	นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาท่ีจะต้องศึกษาในหลักสูตรเป็นชุดวิชาสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษที่ผ่านมาและ
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษนั้น
นักศึกษาจะต้องยื่นคำ�ร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนด ตามวรรคหนึ่งก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ถ้าพ้นกำ�หนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนด
การลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำ�หนดตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาจะต้องสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลงทะเบียนเรียน
ข้อ 	11		ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าในชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณี
ที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น
ข้อ 	12 	นักศึกษาทศี่ กึ ษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรทสี่ าขาวชิ าก�ำ หนดแล้ว แต่ม คี วามประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
เกินโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรต่อ
นายทะเบียนมาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสร้างหลักสูตร
หมวด 2
การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา และการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
ข้อ 	13 	นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาใดแล้วป ระสงค์จ ะลงทะเบียนเพือ่ ข อเพิม่ ช ดุ ว ชิ าให้ย นื่ ค �ำ ร้อง
ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและ
ได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น
ข้อ 	14 	นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ยื่นคำ�ร้อง
ขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 	15 	ภายหลังจากที่ได้รับทราบผลการลงทะเบียนเรียนและเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาใดแล้วหากนักศึกษา
ป ระสงค์จ ะถอนชดุ ว ชิ าใด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอถอนชดุ ว ชิ าตอ่ น ายทะเบียนกอ่ นการสอบไล่ในภาคการศกึ ษานนั้ เป็นเวลาไม่น อ้ ยกว่า
หนึ่งเดือน
ข้อ 	16 	นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วด้วยวิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชา
หากนายทะเบียนตรวจสอบพบข้อผิดพลาดซึ่งต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา ให้นายทะเบียนแจ้งให้
นักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อให้นักศึกษาดำ�เนินการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำ�หนด
ข้อ 	17 ให้นำ�ความในข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การลงทะเบียนเพื่อการเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชาในหมวดนี้
โดยอนุโลม
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หมวด 3
การลาพักการศึกษา
ข้อ 	18 	นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษา
ต่อนายทะเบียนพร้อมชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาที่ประสงค์ 
จะลาพักการศึกษา แต่ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ต้องยื่นคำ�ร้องภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ในกรณีที่นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผล
มาในค�ำ ร้องพร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ บ �ำ รุงก ารศกึ ษาเพือ่ รกั ษาสถานภาพเป็นน กั ศึกษาให้ค รบถว้ นตามจ�ำ นวนภาคการศกึ ษาทลี่ าพกั 
ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาถึงเหตุผลและความจำ�เป็นก่อนอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 	19 	นักศึกษาที่ไม่ได้ล าพกั ก ารศกึ ษาภายในระยะเวลาทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอลาพกั ก ารศกึ ษา
ล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า ตามวรรคหนึ่งก็ได้
เมื่อพ้นกำ�หนดเวลายื่นคำ�ร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษาไม่ได้ดำ�เนินการลาพักการศึกษาต่อนายทะเบียน
มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 	20 	นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไปและไม่ได้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษา
ภายในกำ�หนดเวลา และมหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการคัดชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์จะขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยระบุเหตุผลและความจำ�เป็นต่อ
นายทะเบียนเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
จนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	21 	นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศกึ ษาใดแล้ว จะขอลาพกั ก ารศกึ ษาในภาคการศกึ ษาทีล่ งทะเบียนเรียน
แล้วนั้นไม่ได้ แต่สามารถขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 	22 	นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่นักศึกษา
รอผลการสอบซ่อมหรือผลการสอบภาคพิเศษ หากชุดวิชาดังกล่าวสอบไม่ผ่านและเป็นชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษานั้น ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมสำ�เนาใบแจ้งผลการสอบซ่อมหรือการสอบ
ภาคพิเศษไปพร้อมกับการขอลาพักการศึกษาล่าช้า โดยไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาล่าช้า
ข้อ 	23 การยกเลิกการลาพักการศึกษาให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอถอนการลาพักการศึกษามาพร้อมกับ
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ภายในกำ�หนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาให้นักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                   ปรัชญา  เวสารัชช์
                       	
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                  	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำ�หนดเป็นไป
โดยถกู ต อ้ งในการศกึ ษาตามหลักสูตร อาศัยอ �ำ นาจตามความในขอ้ 6 และ ข้อ 19(6) ของขอ้ บ งั คับม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2 	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 	 ในระเบียบนี้
“สถานภาพนักศึกษา” หมายความว่า สถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4 	 นักศึกษาที่ศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสามารถขอต่ออายุ
สถานภาพนกั ศึกษาและศกึ ษาตอ่ ได้อ กี ห นึง่ ป กี ารศกึ ษา นับแ ต่ภ าคการศกึ ษาทคี่ รบก�ำ หนดสามเท่าข องระยะเวลาการศกึ ษา
ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร โดยให้กระทำ�ได้เพียงครั้งเดียว
ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาที่กำ�ลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาดำ�เนินการขอต่ออายุ
สถานภาพนักศึกษาภายในหกสิบวันก่อนการสอบไล่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพ
ข้อ 	5 	 การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ให้ดำ�เนินการดังนี้
(1)		เมื่อนักศึกษาได้รับการแจ้งการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
ให้ย นื่ ค �ำ ร้องขอตอ่ อ ายุส ถานภาพนกั ศึกษาภายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนด พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมตามอตั ราทมี่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด
(2) 	เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาตามข้อ 5(1) แล้ว ให้ดำ�เนินการพิจารณา
คำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้อง
(3) 	ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนพิจารณาคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 	6 	 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและประสงค์
จะขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้ยื่นคำ�ร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้า เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาเหตุผลและ
ความจำ�เป็นภายในสิบห้าวันก่อนวันสอบไล่ในภาคการศึกษาแรกที่ได้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาไปแล้ว
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาล่าช้าตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 	7 	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                 ปรัชญา  เวสารัชช์
                    		 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
                		
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

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

                    	
                 	

(ลงนาม)            ปรัชญา  เวสารัชช์
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดำ�เนินการโอนชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิร าช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 อธิการบดีจึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1		 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2		 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3		 ในระเบียบนี้
“การโอนชดุ ว ชิ า” หมายความวา่ การนำ�ช ดุ ว ชิ าทไี่ด้ศ กึ ษาและสอบผา่ นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ข องมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ ให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
ข้อ 	4		 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 	5		 การโอนชดุ ว ชิ า ให้น กั ศึกษายนื่ ค �ำ ร้องขอโอนชดุ ว ชิ าตอ่ น ายทะเบียนตงั้ แต่ภ าคการศกึ ษาแรกทเี่ ข้าศ กึ ษา
เป็นต้นไป พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมตามอตั ราทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด โดยแนบเอกสารดงั ต อ่ ไปนมี้ าพร้อมกบั ก ารยนื่ ค �ำ ร้อง
(1)		สำ�เนาผลการสอบหรือใบรายงานผลการศึกษา
(2) 	เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
ข้อ 	6		 มหาวิทยาลัยจ ะพจิ ารณาการโอนชดุ ว ชิ าให้แ ก่ผ ทู้ มี่ สี ถานภาพเป็นน กั ศึกษา โดยให้โอนชดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษา
สอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรือในระดับท สี่ งู ก ว่าป ริญญาตรี หรือ สัมฤทธิบ ตั รตามโครงการสัมฤทธิบ ตั ร เข้าส ชู่ ดุ ว ชิ าทปี่ รากฏในหลักสูตรระดับป ริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
ข้อ 	7 	 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องขอโอนชุดวิชาและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแล้ว ให้ดำ�เนินการพิจารณา
หลักฐ านให้แ ล้วเสร็จภ ายในสบิ ห า้ ว นั นับแ ต่ว นั ท ไี่ด้รบั คำ�รอ้ ง และแจ้งผ ลการพจิ ารณาการโอนชดุ ว ชิ าให้น กั ศึกษาทราบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพิจารณาการโอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 	8		 เมือ่ น กั ศึกษาใช้ส ทิ ธิโอนชดุ ว ชิ าตามขอ้ 6 แล้ว และมชี ดุ ว ชิ าครบตามโครงสร้างของหลักสูตรทสี่ มัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชา และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 	9 	 ให้บันทึกผลการโอนชุดวิชาตามลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้และนำ�มาคำ�นวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งนี้ให้กำ�หนดสัญลักษณ์ CT (Credits from Transfer) ไว้ที่ชุดวิชาที่โอน
ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
การโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ให้การโอนชุดวิชาและการบันทึกลำ�ดับขั้นที่นักศึกษาสอบได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด

คู่มือนักศึกษา 2560

143

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อ 	10 	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
				 	    				
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                 ปรัชญา  เวสารัชช์
                  	
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
             	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

144

คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือร ายวิชาให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา
ขัน้ ป ระกาศนียบัตรชนั้ ส งู แ ละประกาศนียบัตร พ.ศ. 2523 อธิการบดีโดยความเห็นช อบของสภาวชิ าการในการประชุมครัง้ ท ี่
30/2545 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2545 จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์การโอนชุดวิชาหรือรายวิชาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			มหาวิทยาลัยจ ะพจิ ารณาโอนชดุ ว ชิ าหรือรายวิชาให้แ ก่ผ ทู้ มี่ สี ถานภาพเป็นน กั ศึกษาหรือผ เู้ รียนในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	2 		การโอนชดุ ว ชิ าหรือรายวิชา ให้ก ระทำ�ได้ต งั้ แต่ภ าคการศกึ ษาแรกเป็นต้นไป และให้ก ระทำ�ได้ท กุ ช ดุ ว ชิ าหรือ
รายวิชา
ข้อ 	3 		ชุดว ชิ าหรือรายวิชาทขี่ อโอนนนั้ ต อ้ งเป็นช ดุ ว ชิ าหรือรายวิชาซงึ่ ส อบผา่ นตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
ไม่ว่าชุดวิชาหรือรายวิชานั้นจะได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีปรากฏอยู่
ในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่
ข้อ 	4 		นักศึกษาหรือผ เู้ รียนยนื่ ค �ำ ขอโอนตามขอ้ 2 แล้ว มีห ลักสูตรครบตามโครงสร้างของหลักสูตรทสี่ มัครใหม่
ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาซึ่งมิใช่ชุดวิชาหรือรายวิชาที่ใช้สิทธิขอโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชาหรือหนึ่งรายวิชา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
									
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม)                ทองอินทร์  วงศ์โสธร
           	  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร)
              	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
                                	
ประธานสภาวิชาการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
พ.ศ. 2556
เพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ พ.ศ. 2556”
ข้อ 	2			ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3			ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาและวิธีการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. 2553
ข้อ 	4			ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
“การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผูศ้ กึ ษาในระบบการศึกษา
หรือนอกระบบการศึกษา หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การนำ�ประสบการณ์ของผูศ้ กึ ษานอกระบบการศึกษาหรือศึกษาตามอัธยาศัย
หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 	5			ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความ ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวดทั่วไป
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
ข้อ 	6			ให้มคี ณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์”
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(1)		รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำ�นวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2)		ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำ�นวนสองคน เป็นกรรมการ
(3)		ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำ�นวนหกคน เป็นกรรมการ
(4)		ผู้แทนสภาวิชาการจำ�นวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(5)		ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำ�นวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(6)		ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ
(7)		ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจำ�เป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำ�นักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของสำ�นักบัณฑิตศึกษาอีกจำ�นวน
ไม่เกินสองคน ให้ทำ�หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ 	7			ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอำ�นาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)		เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพื่อให้มีการกำ�หนดลักษณะหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ รวมทัง้ การโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(2)		พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ
เทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้
(3)		คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผูป้ ระสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือ
เทียบประสบการณ์เพื่อดำ�เนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้
(4)		ดำ�เนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 	8			ในการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล และผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบัณฑิต-
ศึกษา ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1)		ให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล จัดทำ�บัญชีรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายในและภายนอก ซึง่ มีคณุ สมบัติ
ตามข้อ 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(2)		ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษาจัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
(3)		เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (1) และ (2) แล้ว ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกบุคคล
จากบัญชีดังกล่าวตามจำ�นวนที่กำ�หนดในข้อ 6 และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาขาวิชาตามข้อ 9 และดำ�เนินการ
แต่งตั้งต่อไป
ข้อ 	9			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลหรือการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการศึกษาตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(3)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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(4)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
และเศรษฐศาสตร์
(5)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
(6)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7)		เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 	10		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1)		เป็นผู้ถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะเหตุทุจริต
หรือประพฤติมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่
(2)		เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(3)		เป็นผู้กระทำ�การฝ่าฝืน หรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณ คุณธรรม หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(4)		เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5)		เคยหรือได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ ได้กระทำ�
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6)		เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ 	11	 	ให้กรรมการตามข้อ 6 ซึง่ เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
ผู้แทนสภาวิชาการ และผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึง่ พ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระและมีจ�ำ นวนไม่ถงึ แปดคน ให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
แทนตำ�แหน่งที่ว่าง และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละสามปี
ให้นำ�ความในข้อ 8 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล
และผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่ว่างลงเพื่อเสนอต่อ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำ�เนินการแต่งตั้งต่อไป
ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามวรรคหนึ่ง และยังไม่มี
การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนทีเ่ ป็นกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผูแ้ ทนทีเ่ ป็นกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ข้อ 	12		นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1)		ตาย
(2)		ลาออก
(3)		ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10
(4)		อธิการบดีสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข้อ 	13 	การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 	14		หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กบั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

148

คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด 1
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี
ข้อ 	15		 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ต้องดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับคำ�ร้องจากสำ�นักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำ�หนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสร็จเรียบร้อย
แล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการพิ จารณาอนุ มั ติ แ ละให้ สำ � นั ก ทะเบี ย นและวั ด ผลบั น ทึ ก ผลการเที ย บผลการศึ ก ษาและ
เทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันที่
คณะกรรมการอนุมัติ
ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำ�ไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั กิ ารเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์แล้ว ให้สำ�นักทะเบียนและวัดผลดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
ข้อ 	16		 รายวิชาหรือกลุ่มวิชา หรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่นำ�มาขอเทียบงาน
รายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งยื่นคำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภาวิชาการกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
ข้อ 	17		 ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด คณะกรรมการอาจดำ�เนินการเองหรือกำ�หนดกรอบเวลา
การดำ�เนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอื่น เช่น สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
ฝึกปฏิบัติ พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน หรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 	18		 ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจดำ�เนินการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือ
มีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย
ข้อ 	19		 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถยื่นคำ�ร้องต่อผู้อำ�นวยการ
สำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำ�ร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาที่เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ได้ ให้เป็นไป
ตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 	20		 การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1)		การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการนำ�รายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2)		การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็นการนำ�งานรายวิชา
หรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย
(3)		การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการนำ�งานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ทำ�งาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 	21		 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำ�มาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และได้ยนื่ คำ�ร้องขอเทียบงานรายวิชาเข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1)		เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2)		เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น และต้องได้ลำ�ดับขั้นไม่ตํ่ากว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
นักศึกษานำ�มายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 	22		 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบ
และเมื่อเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่นำ�มารวมคำ�นวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้รบั การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
หมวด 2
การเทียบผลการศึกษา และการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 	23		 ให้นำ�ความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบผลการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม
ข้อ 	24		 ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ต้องดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้องจากสำ�นักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพือ่ ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน
สามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
เมือ่ สาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้สำ�นักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 
ลงในทะเบียนประวัตกิ ารศึกษาของนักศึกษาผูน้ นั้ แล้วแจ้งให้นกั ศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิ
ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้คณะกรรมการนำ�ไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์แล้ว ให้สำ�นักบัณฑิตศึกษาดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
ข้อ 	25		 การขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์จากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ หรือเทียบเท่า เข้าสูช่ ดุ วิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นกั ศึกษายืน่ คำ�ร้อง
ขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อำ�นวยการสำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษา รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือเทียบเท่าต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
ข้อ 	26		 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรือรับรอง
และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้น
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่นำ�มาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมี
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ผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำ�มาเทียบผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษานำ�มาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดย
นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาว่าเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้องเชือ่ ถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดทีอ่ อกหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่นักศึกษานำ�มายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 	27		 การเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 
หรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำ�นวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บผลการศึ ก ษาเข้ า สู่ ชุ ดวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วนั้น จะไม่นำ�ไปคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบผลการศึกษา
และเทียบประสบการณ์ได้
หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 	28 	นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ให้นำ�หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ 	29		บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ คำ�สั่งหรือมติอื่นใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ ก่ อ นประกาศใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ข้ อ กำ � หนด ประกาศ คำ � สั่ ง หรื อ มติ นั้ น
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ คำ�สั่งหรือมติขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
                	
         	

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

ข้อ 	22 	นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกายตามแนวปฏิบัติ

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

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

 	
                	

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

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

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(ลงนาม)             ปราณี  สังขะตะวรรธน์
        	 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
            	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพือ่ ให้การออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาของนกั ศึกษาระดับป ริญญาตรี เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อยอาศัยอ �ำ นาจ
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดี
จึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช ว่าด ว้ ย การออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 	2			ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 	3 		เอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยมีดังต่อไปนี้
(1) 	กรณีที่นักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่ สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
		(ก) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
		(ข) ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(2) 	กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันมิได้เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำ�ผิดวินัยนักศึกษา
สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาคือใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(3) 	กรณีที่นักศึกษาศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำ�เร็จ
การศึกษา สามารถออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
		(ก) 	ใบรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
		(ข) 	ใบรายงานผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
(4) 	กรณีที่นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้วสามารถออกเอกสาร
สำ�คัญทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
		(ก) 	ใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา
		(ข) 	ใบรายงานผลการศึกษา เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
		(ค) 	ใบปริญญาบัตร เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
(5) 	เอกสารสำ�คัญอื่นๆ นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกให้แก่นักศึกษาตามสมควร
เป็นรายกรณีไป
ข้อ 	4 		นักศึกษาที่ประสงค์จะได้รับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3 ให้ยื่นคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทาง
การศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด พร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา ตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 	5 		นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาที่ต้องติดรูปถ่าย นักศึกษาจะต้องยื่นคำ�ร้องพร้อม
ทั้งส่งรูปถ่ายทมี่ ีลักษณะดังต่อไปนี้มาพร้อมคำ�ร้องด้วย
(1) 	รูปถ่ายสำ�หรับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3(1) และข้อ 3(2) มีลักษณะดังนี้
		(ก)		รูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ� และไม่สวม
เครื่องประดับใดๆ
		(ข) 	ทรงผม ชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ หญิง ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยกรณีนับถือ
ศาสนาอิสลาม ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
		(ค)		การแต่งกาย ให้สวมชุดสุภาพตามสากลนิยม ไม่สวมเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาอ่นื พระภิกษุ
สามเณร ให้แต่งกายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ชีให้สวมชุดแม่ชีตามประเพณี ส่วนผู้ที่เป็นนักบวชศาสนาอื่น
ให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี
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(2)		รูปถ่ายสำ�หรับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาตามข้อ 3(3) และข้อ 3(4) มีลักษณะดังนี้
		(ก) 	รูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ� และไม่สวม
เครื่องประดับใดๆ
		(ข) ทรงผม ชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ หญิง ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ไม่ให้
ปิดบังครุยบัณฑิต
		กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
		(ค)		การแต่งกาย ให้สวมเสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาวกระดุมปั๊มผ้าสีขาว และสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
		ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจและพนักงานของรัฐ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาวที่หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนดและ
สวมทับด้วยครุยบัณฑิต
		พระภกิ ษุ สามเณร ให้แ ต่งก ายตามกฎของมหาเถรสมาคม แม่ช ใี ห้ส วมชดุ แ ม่ช ตี ามประเพณี โดยไม่ต อ้ งสวมทบั 
ด้วยครุยบัณฑิต ส่วนนักบวชในศาสนาอื่นให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี และสวมทับด้วยครุยบัณฑิต
ข้อ 	6 		มหาวิทยาลัยจ ะด�ำ เนินการออกเอกสารส�ำ คัญ ตามขอ้ 3(4) เป็นครัง้ แรกให้นกั ศึกษาเมือ่ สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาแล้ว โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำ�ร้องตามข้อ 4
ในกรณีท ผี่ ใู้ ดประสงค์จ ะขอเอกสารส�ำ คัญต ามวรรคหนึง่ ส ว่ นทเ่ี กีย่ วกบั ต นในครัง้ ต อ่ ไป ให้ผ นู้ นั้ ย นื่ ค �ำ ร้องขอเอกสาร
สำ�คัญทางการศึกษา และให้นำ�ความตามข้อ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบปริญญาบตั รจะออกใบแทนให้เฉพาะกรณีท ชี่ �ำ รุด สูญห าย หรือถ กู ท �ำ ลาย โดยผปู้ ระสงค์จ ะขอรับใบแทนปริญญาบตั ร
จะต้องส่งใบปริญญาบัตรที่ชำ�รุด หรือใบแจ้งความ กรณีปริญญาบัตรสูญหายหรือถูกทำ�ลายมาพร้อมคำ�ร้องขอเอกสาร
สำ�คัญทางการศึกษา
ข้อ 	7 		นักศึกษาที่ประสงค์จะได้รับเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาต่างๆ ที่แปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ต้องยื่นคำ�ร้องขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษา พร้อมสำ�เนาเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาฉบับภาษาไทยที่รับรองสำ�เนา
ถ กู ต อ้ ง พร้อมทงั้ ช �ำ ระคา่ ธ รรมเนียมการออกเอกสารส�ำ คัญท างการศกึ ษาฉบับภ าษาองั กฤษตามอตั ราทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนด
ข้อ 	8 		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม)                   ปรัชญา  เวสารัชช์
                  	 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์)
              	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2543
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543
เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 	1 	พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับ
สาขาวิชา ครุยว ิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543”
มาตรา 	2 	พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 	3 	ให้ย กเลิกค วามในมาตรา 3 แห่งพ ระราชกฤษฎีกา ว่าด ว้ ย ปริญญาในสาขาวชิ า อักษรยอ่ ส �ำ หรับส าขาวชิ า
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มว ิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 	3 	ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้
(1) 	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “คหกรรมศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “คศ.บ.”
(2) 	สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “น.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “น.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “นิติศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “น.บ.”
(3) 	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามประเภท คือ
		1. นิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้นคือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.ด.”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.ม.”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “นิเทศศาสตรบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ 	 “นศ.บ.”
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		2. วิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
		3. เทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ
					 ตรี เรียกว่า 	 “เทคโนโลยีบัณฑิต”
(4) 	สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “รัฐศาสตรบัณฑิต”
(5)		สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. บริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “บริหารธุรกิจบัณฑิต”
		2. รัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 	
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” 	
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”
(6) 	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีปริญญาสองประเภท คือ
		1. สาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”
		2. พยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”
(7) 	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “ศิลปศาสตรบัณฑิต”
(8) 	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”
(9) 	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
		(ก) 		 เอก 	 เรียกว่า 	 “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
		(ข) 		 โท 	 เรียกว่า 	 “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”
		(ค) 		 ตรี 	 เรียกว่า 	 “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”

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

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

ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

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

                                                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ   อินทรัมพรรย์)
                                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หมายเหตุ 	 เหตุผลในการออกประกาศใช้ระเบียบนี้ เนือ่ งจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2555 ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั ประกอบกับเพือ่ ให้นกั ศึกษาซึง่ สอบผ่านในภาคปฏิบตั แิ ล้วไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนในภาคปฏิบตั แิ ละไม่ตอ้ งชำ�ระเงินค่าวัสดุ
ค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีก จึงจำ�เป็นต้องออกระเบียบนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2555
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1 	 ให้ยกเลิก
(1)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
(2)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
(3)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
(4)		ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
ข้อ 	2 	 ให้กำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ ดังนี้
(1)		ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ชุดละ 150 บาท
(2)		ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม ชุดวิชาละ 200 บาท
(3)		ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่ ครั้งละ 100 บาท
(4)		ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษาตลอดอายุการเป็นนักศึกษา คนละ 100 บาท โดยชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมพร้อมกับการสมัครเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย การเปลี่ยนที่อยู่ การเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อหรือชื่อหรือชื่อสกุล
การย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก และการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา ยกเว้น
การทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ATM ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 และได้ยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตลอดอายุการเป็นนักศึกษา จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราคนละ 100 บาท โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ให้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา
(5)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
(6)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการศึกษา ฉบับละ 50 บาท
(7)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอนุปริญญา ฉบับละ 50 บาท
(8)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษาอนุปริญญา (Transcript) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฉบับละ
50 บาท
(9)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
(10)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
(11)		ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ฉบับละ 50 บาท
(12)		ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 50 บาท
(13)		ค่าธรรมเนียมการออกใบสัมฤทธิบัตรกรณีพิเศษ ฉบับละ 50 บาท
(14)		ค่าธรรมเนียมคำ�อธิบายชุดวิชา รายวิชา ฉบับละ 50 บาท
(15)		ค่าธรรมเนียมการคัดสำ�เนาเอกสารการศึกษา ฉบับละ 10 บาท
(16)		ค่าธรรมเนียมการรับรองสำ�เนาถูกต้อง ฉบับละ 10 บาท
(17)		ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา คนละ 200 บาท
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(18)		 ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท
(19)		 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ 300 บาท
(20)		 ค่าธรรมเนียมบัณฑิต คนละ 800 บาท
       ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
                       		

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(ลงนาม)             สมจินต์  สันถวรักษ์
         	 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์)
            	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2557
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง   การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่  2/2557  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  จึงให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้ ในข้อ 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2555
“(1/1) ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนสำ�หรับนักศึกษาที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครั้งละ 100 บาท”
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
                       		

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ	เหตุผลในการใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านเครือข่าย

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

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

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

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

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

ประกาศ ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2557  

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

					

หมายเหตุ 	 เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ

		
		
		
		

สภาวการณ์ปัจจุบัน ทำ�ให้ทุนการศึกษาที่กำ�หนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 ไม่มีความเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษามีความสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงจำ�เป็นต้องออกประกาศนี้

คู่มือนักศึกษา 2560
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยไม่จำ�กัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา ได้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
ขึ้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 6 และข้อ 9 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยโครงการสัมฤทธิบัตร
พ.ศ. 2546 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2556 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 	1			ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549
บรรดา ประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใด ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 	2			การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร จะเปิดสอนเป็น 2 แบบ คือ
(1) 	แบบชุดวิชา โดย 1 ชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
(2)		แบบรายวิชา โดย 1 รายวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป
ข้อ 	3			การลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชุดวิชาหรือรายวิชารวมกัน
ข้อ 	4			ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
(1)		ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 1,100 บาท โดยรวมค่าเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติประจำ�ชุดวิชาแล้ว
ในกรณีที่ชุดวิชามีสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นให้ชำ�ระตามอัตราค่าวัสดุการศึกษาประจำ�ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2)		ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 1,000-1,200 บาท
ข้อ 	5			ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามกำ�หนดการของการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ 	6			การสมัครเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร สามารถลงทะเบียนโดยวิธีดังต่อไปนี้
(1)		การสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจากเอกสาร
การสอนประจำ�ชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ 4 ด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ของรัฐ
ทัว่ ประเทศ หรือ ณ จุดรับเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ส่งถึงสำ�นักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2)		การสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสื่อโสตทัศน์หรือสื่อการศึกษาอื่นนอกจาก
เอกสารการสอนประจำ�ชุดวิชาหรือรายวิชา (ถ้ามี) ตามข้อ 4 ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช
(3) 	การสมัครเรียนในชุดวิชาหรือรายวิชาเดิมทีส่ อบไม่ผา่ นหรือไม่ได้เข้าสอบภายใต้โครงการสัมฤทธิบตั รให้ช�ำ ระ
ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท
ข้อ 	7			มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารสอบ และผูส้ มัครต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
สำ�หรับการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาหรือรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 	8  	ผู้สอบไล่ได้ในชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้น
								

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

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

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

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดน ครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยน เรศวร จังหวัดพ ิษณุโลก
มหาวิทยาลัยบ ูรพา จังหวัดช ลบุรี
มหาวิทยาลัยข อนแก่น จังหวัดข อนแก่น
มหาวิทยาลัยม หาสารคาม จังหวัดม หาสารคาม
มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดป ัตตานี

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (83 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอ ักษร)

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร

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

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกุล
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ�เพ็ญ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
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ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอ ักษร)

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

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง
มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
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คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(เรียงตามตัวอ ักษร)

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

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

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ว ิทยาคม
โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนนารีน ุกูล

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

คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง

กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

สถานที่ตั้ง

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

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

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

สถานที่ตั้ง

ศูนย์สุขภาพแพทย์แ ผนไทยประยุกต์แ ก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยร าชภัฏ สวนสุนันทา
โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ การแพทย์แ ผนไทย
สหคลินิกการแพทย์แ ผนไทย
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลทุ่งสง
สถาบันการแพทย์แ ผนไทย
คลินิกสุวรรณแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลประโคนชัย
สถานพยาบาลการแพทย์แ ผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
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คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอ ักษร)

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

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวังจันทร์
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แ ผนไทย วัดชีป่าส ิตาราม
สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ
โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี
โรงพยาบาลพนา

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (81 แห่ง)
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

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

กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำ�แพงเพชร
ขอนแก่น

7. จันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูมิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. 	ตาก
18. 	นครนายก
19. 	นครปฐม
20. 	นครพนม

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดกระบี่
ห้องสมุดป ระชาชนบางเขน
ห้องสมุดป ระชาชนวัดราชโอรสาราม
ห้องสมุดป ระชาชนภาษีเจริญ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดกำ�แพงเพชร
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดชลบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดชัยนาท
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดตรัง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดตราด
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครปฐม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครพนม

คู่มือนักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

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

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (ตึกปรีดา)
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดน่าน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดบึงกาฬ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดป ระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพะเยา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพังงา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพัทลุง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพิจิตร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดป ระชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดยโสธร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดระนอง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดระยอง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดราชบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดลำ�ปาง
ห้องสมุดป ระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำ�พูน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสกลนคร

191

192
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.
จังหวัดที่มีการจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

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

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสงขลา
หอสมุดติณส ูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสระบุรี
ห้องสมุดป ระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสตูล
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดหนองคาย
ห้องสมุดป ระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอุดรธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอำ�นาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจ ะได้จัดบ ริการห้องสมุดแ ละสื่อก ารศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
ในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบ ริการห้องสมุดและสื่อก ารศึกษา
เป็นกรณีพิเศษไว้ที่เรือนจำ�กลางบางขวาง เรือนจำ�กลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลางธัญบุรี เรือนจำ�กลางนครศรีธรรมราช เรือนจำ�กลางเชียงใหม่ เรือนจำ�กลางเชียงราย เรือนจำ�กลางพิษณุโลก
เรือนจำ�กลางสมุทรปราการ เรือนจำ�กลางคลองไผ่ เรือนจำ�กลางลำ�ปาง ทัณฑสถานบำ�บัดพ ิเศษกลาง เรือนจำ�กลาง
นครสวรรค์ และเรือนจำ�กลางชลบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังด ้วย

หมายเหตุ 	ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด จัดตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จัดตั้ง 3 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ และ
สงขลา จัดตั้งจังหวัดละ 2 แห่ง รวมทั่วประเทศ 81 แห่ง

