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โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565

การกรอก
แบบตัวอย่างลายมือชื่อ 1 รุ่น ต่อ 1 ส่วน
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบตัวอย่างลายมือชื่อ ส่วนที่ 1
หรือส่วนที่ 2 เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานสำ�หรับการตรวจสอบลายเซ็นในการเข้าสอบ ให้ดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เลขประจำ�ตัวผู้เรียน (เจ้าหน้าที่กรอก)
2. กรอกคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
3. ลงลายมือชื่อในกรอบ
ที่กำ�หนดให้ทั้ง 2 ช่อง โดยผู้เรียนต้องระวังลงลายมือชื่อให้อยู่ภายในกรอบที่กำ�หนด
4. กรอกชื่อสถานที่ หรือที่อยู่ที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้เรียน
5. ติดรูปถ่ายขาวดำ� หรือรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (2 X 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ�
หรือแว่นตากันแดด ถ่ายภาพมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำ�หนดให้ในแบบตัวอย่างลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่ง
รูปถ่ายอีก 1 ใบ โดยเขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังให้เรียบร้อยแนบมาด้วย พร้อมเอกสาร (ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถา่ ยจากเครื่องสำ�เนา
เอกสาร)

✁

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
1.

แบบตัวอย่างลายมือชื่อ

เลขประจำ�ตัวผู้เรียน

2. กรอกคำ�นำ�หน้าชื่อ/ชื่อ/ชื่อสกุล (ตัวบรรจง)
  นาย        นาง        นางสาว
  ยศ/อื่น ๆ (ระบุ)
ชื่อ-ชื่อสกุล
โทรศัพท์ ที่บา้ น
      ที่ทำ�งาน
E-mail Address (ถ้ามี)
3. ลงลายมือชื่อในกรอบด้านล่างนี้ให้เหมือนกัน

1.

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

เลขประจำ�ตัวผู้เรียน

2. กรอกคำ�นำ�หน้าชื่อ/ชื่อ/ชื่อสกุล (ตัวบรรจง)
  นาย        นาง        นางสาว
  ยศ/อื่น ๆ (ระบุ)
ชื่อ-ชื่อสกุล
โทรศัพท์ ที่บา้ น
      ที่ทำ�งาน
E-mail Address (ถ้ามี)
3. ลงลายมือชื่อในกรอบด้านล่างนี้ให้เหมือนกัน

           (โปรดอย่าเกินกรอบที่กำ�หนดให้)

           (โปรดอย่าเกินกรอบที่กำ�หนดให้)

4. กรอกชื่อที่อยู่ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจนและถูกต้อง

4. กรอกชื่อที่อยู่ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจนและถูกต้อง

เลขประจำ�ตัวผู้เรียน  
ชื่อผูู้รับ
ชื่อสถานที่ติดต่อ
เลขที่
ซอย    
ตำ�บล     
จังหวัด
ฝากส่งต่อ (ถ้ามี)
โทรศัพท์ ที่บ้าน
ที่ทำ�งาน

เลขประจำ�ตัวผู้เรียน  
ชื่อผูู้รับ
ชื่อสถานที่ติดต่อ
เลขที่
ซอย    
ตำ�บล     
จังหวัด
ฝากส่งต่อ (ถ้ามี)
โทรศัพท์ ที่บา้ น
ที่ทำ�งาน

(โปรดกรอกให้ตรงกับที่อยู่ในใบสมัคร)

หมู่ที่
ถนน
อำ�เภอ

✁

✁

(โปรดกรอกให้ตรงกับที่อยู่ในใบสมัคร)

หมู่ที่
ถนน
อำ�เภอ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
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โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ความชำ�นาญในการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือต้องการยกระดับวิทยฐานะเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ของตน เข้าเรียนใน โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้นำ�ชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทมาให้
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ
ผูส้ นใจสมัครเรียนได้ครัง้ ละ 1-2 ชุดวิชา มีเวลาในการศึกษาแต่ละครัง้ ประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบไล่พร้อมนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ณ สนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทัว่ ประเทศ เมือ่ สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัย
จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ในชุดวิชานั้น ๆ

การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

ผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเอง ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยสื่อการสอน
ประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่
สื่อหลัก - สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย แนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา 
(แต่ละชุดวิชามีคา่ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาค)
สื่อเสริม - สื่อโสตทัศน์ เช่น VCD DVD และ MP3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร/บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์

เป็นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยเสริมเติมเต็มในส่วนทีเ่ ป็นทักษะพิสยั และเจตพิสยั เป็นการพบปะสนทนาโต้ตอบระหว่างอาจารย์
ผู้สอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  โดยจะมีคะแนนเก็บ และคะแนนสอบ
ข้อเขียนตามแต่สาขาวิชานั้น ๆ จะกำ�หนด กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ มีดังนี้
การสัมมนาเสริม ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบของการอภิปราย การนำ�เสนอ
ผลงานซึ่งกำ�หนดไว้ในเอกสาร “แผนกิจกรรม
การเรียนและแนวการศึกษา” ผู้เรียน
ต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอาจารย์จะให้คะแนนการสัมมนาเสริม
จากผลงาน โดยจัดให้มีการสัมมนาเสริม
ครั้งละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจะนัดหมายกับผู้เรียนต่อไป
การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-Learning) เป็นการให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่งงาน เสนอผลงาน โดยต้องมีการร่วม
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์
และผู้เรียนบนเครือข่าย
การสัมมนาเข้ม เป็นการนัดหมายให้ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้น ๆ
ต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยการอภิปรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
และสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มพร้อมนำ�เสนอ ในการสัมมนาเข้มจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน
ในวันศุกร์-วันอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ได้พัฒนาความรู้ และทักษะในการบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร และงบประมาณ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำ�งาน
3. นำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของตนอย่างมีคุณภาพ
4. ได้ทดสอบความสามารถของตน ในการเรียนตามระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. สามารถนำ�ชุดวิชาที่สอบผ่านตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาโอนเข้าหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท
ทำ�ให้ใช้เวลาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อยลง

การโอนชุดวิชา

ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เมื่อเรียนสำ�เร็จและได้รับผลการประเมินระดับคะแนน B หรือ 3.0 ขึ้นไป
สามารถนำ�ชุดวิชาที่เรียนจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษามาโอนเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ. ได้
เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร

ในปีการศึกษา  2565 โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง (2 รุ่น) คือ ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 38
(ภาคการศึกษาที่ 1/2565) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 39 (ภาคการศึกษาที่ 2/2565) โดยผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชุดวิชา 
จาก 9 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3. สาขาวิชานิติศาสตร์
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์
8. สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ รุ่นที่
1
2

38
39                                                                                                                  

การรับสมัคร

ระยะเวลาในการเรียน

1 เมษายน-30 มิถุนายน

15 กันยายน-31 ธันวาคม

2565
1 ตุลาคม-30 ธันวาคม

2565

   2565
15 มีนาคม-30 มิถุนายน
2566

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รอรับจดหมาย
แจ้งกำ�หนด วัน เวลา
สถานที่และผู้สอนจาก
มหาวิทยาลัย

การสอบ
วันเสาร์ที่ 29 และ
วันอาทิตย์ที่ 30
มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 16 และ
วันอาทิตย์ที่ 17
กรกฎาคม 2566

การสอบ

1. บัตรประจำ�ตัวผู้เรียน จะได้รับหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนแล้วภายใน 45 วันทำ�การ
2. การเข้าสอบโปรดแสดงบัตรประจำ�ตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร หรือบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัว
ข้าราชการ
3. ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตาม วัน เวลา  และสถานที่สอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ณ สนามสอบศูนย์บริการ
การศึกษาจังหวัด (โรงเรียนประจำ�จังหวัดทุกจังหวัด) สำ�หรับผู้เรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดสนามสอบโดยใช้
รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เรียนที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
4. การเข้าสอบให้ผู้เรียนเตรียมดินสอดำ� 2B ขึ้นไป เพื่อใช้ในการฝนรหัสในกระดาษคำ�ตอบ
5. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าระบบออนไลน์ ที่บ้านและที่ทำ�งานได้ สนใจติดตามข้อมูลการสอบ
จาก www.stou.ac.th

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ผู้สมัครเรียนต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาละ 11,200 บาท โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว
และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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การลงทะเบีียนเรีียนซ้้ำชุุดวิิชาเดิิม

ผูเ้ รียนโครงการสัมฤทธิบตั รบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครเรียนชุดวิชาเดิมทีส่ อบไม่ผา่ นหรือไม่ได้เข้าสอบ โดยเสียค่าใช้จา่ ย
เพียงชุดวิชาละ 9,500 บาท พร้อมต้องแนบใบแจ้งผลการสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ หากชุดวิชานั้นมีการปรับปรุง
เอกสารการสอนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำ�นวน

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา

มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนนแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนดังต่อไปนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D
F

คะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0
0

ผู้เรียนที่ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 ถือว่าสอบไม่ผ่าน อักษรระดับคะแนน D และ F

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง และ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำ�หนด
3. ต้องไม่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขาว-ดำ� หรือรูปสี หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ� ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป โดยติดที่ใบสมัคร
2. สำ�เนาวุฒิการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ
3. สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ
4. สำ�เนาทะเบียนบ้านด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ด้วย จำ�นวน 1 ฉบับ
5. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการทั้ง 2 หน้า จำ�นวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 2-5 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

STOU
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การสมัครเรียน และการชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียน

1. สมัครด้วยตนเอง
ผู้ ส มั ค รสามารถยื่ น เอกสารการสมั ค ร หลั ก ฐานการสมั ค ร และชำ � ระค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นด้ ว ยตนเอง
เป็นเงินสด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ตึกหน้าเสาธง) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. สมัครทางไปรษณีย์
ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ส่งที่ ฝ่ายทะเบียน
และวัดผลบัณฑิตศึกษา  สำ�นักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2.1 ชำ�ระเงินผ่านไปรษณีย์ด้วยบริการ Pay at Post โดยกรอกแบบฟอร์มชำ�ระเงิน (ปกหลัง) โปรดตัดนำ�ไป
เป็นเอกสารประกอบการชำ�ระเงินด้วยบริการ Pay at Post ณ ทีท่ �ำ การไปรษณียข์ องรัฐทัว่ ประเทศ โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์
จะเป็นผู้นำ�ส่งเอกสารการสมัคร
2.1.1 กรอกข้อมูลการชำ�ระเงินในใบสมัครฯ ตามข้อมูลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ
2.1.2 นำ�สำ�เนาใบเสร็จ รับ เงิน/ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัค รทั้งหมด
บรรจุในซองจดหมาย ส่งให้มหาวิทยาลัยและเก็บต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่า
ได้ชำ�ระเงินแล้ว อย่าทำ�สูญหายจนกว่าจะได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน
หมายเหตุ

เมื่อสมัครเรียนแล้วประมาณ 15 วัน สำ�นักบัณฑิตศึกษาจะดำ�เนินการแจ้งผลการสมัครเรียน การขึ้นทะเบียน
เป็นผู้เรียนพร้อมจัดส่งเอกสารการสอนไปให้ผู้เรียนทางไปรษณีย์ หรือผู้เรียนสามารถติดต่อ โทร. 0 2504 7562-4

ใบสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต http://www.stou.ac.th เลือก หลักสูตร/สัมฤทธิบัตร
			 ➠ เลือก โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
2. ทางไปรษณีย์
จดหมายหรือโทรศัพท์ขอรับเอกสารการสมัคร ฟรี ได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หรือ โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
3. ด้วยตนเอง
				 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อาคารบริการ 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
				 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
				 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11 ศูนย์
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ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.stou.ac.th เลือกหลักสูตร/สัมฤทธิบัตร เลือกโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

		✾ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง		 ✾ ศูนย์สารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรศัพท์ 0 2504 7788
E-mail Address: ic.proff ice@stou.ac.th
					E-mail Address: ceoff ice@stou.ac.th
สอบถาม วัน-เวลาสอบได้ที่
✾ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำ�นักบัณฑิตศึกษา
                 โทรศัพท์ 0 2504 7562-4
                                E-mail Address: gsoff ice@stou.ac.th
						 ✾ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11 ศูนย์ ดังนี้

นครนายก
นนทบุรี				
		
196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา
สำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จ.นครนายก 26110
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 3730 6247 ต่อ 127 โทรสาร 0 3730 6244
โทรศัพท์ 0 2504 7491-4 โทรสาร 0 2503 4721
E-mail Address: nk.adoff ice@stou.ac.th
E-mail Address: rcnb.esoff ice@stou.ac.th
ลำ�ปาง				
		
จันทบุรี
หมู่ที่ 2 ถ.ลำ�ปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร
    หมู่ที่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.ลำ�ปาง 52190			
จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 0 5482 9811-4 โทรสาร 0 5482 9815
    โทรศัพท์ 0 3938 9430-3 โทรสาร 0 3938 9434
E-mail Address: lp.adoff ice@stou.ac.th
    E-mail Address: cb.adoff ice@stou.ac.th
สุโขทัย				
		
เพชรบุรี
4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย-กำ�แพงเพชร 		
   90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
    จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 5565 1099-101 โทรสาร 0 5565 1097           โทรศัพท์ 0 3240 3801-5 โทรสาร 0 3241 9247
E-mail Address: sk.adoff ice@stou.ac.th
E-mail Address: pb.adoff ice@stou.ac.th
นครสวรรค์			
		
นครศรีธรรมราช
105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก (117)
   169 หมู่ที่ 3 ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร
ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
     อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 5622 2450  โทรสาร 0 5622 3010
หรือ ตู้ ปณ.33 ปทฝ. ศาลามีชัย อ.เมือง
E-mail Address: nw.adoff ice@stou.ac.th
จ.นครศรีธรรมราช 80000
   โทรศัพท์ 0 7537 8680-1 โทรสาร 0 7537 8686
อุดรธานี			
		
   E-mail Address: nr.adoff ice@stou.ac.th
หมู่ที่ 10 บ้านคำ�กลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง		
จ.อุดรธานี 41000
ยะลา
โทรศัพท์ 0 4229 2496-500 โทรสาร 0 4229 2494             
   6/1 หมู่ที่ 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ. ยะลา 95000
E-mail Address: ud.adoff ice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 7326 4014 ต่อ 109-111 , 0 7326 4020
อุบลราชธานี				 โทรสาร 0 7326 2923
E-mail Address: yl.adoff ice@stou.ac.th  
199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 1891-5 โทรสาร 0 4528 1890
E-mail Address: ub.adoff ice@stou.ac.th
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โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ประจำำปีีการศึึกษา 2565 (รุ่่�นที่่� 38 และรุ่่�นที่่� 39)

1. สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10106
คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือเทีียบเท่่าโดยไม่่จำกััดสาขาวิิชาจากมหาวิิทยาลััยหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ตํ่่�ากว่่า 2.30
3. มีีความรู้้�ความสามารถในการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต (แสดงหลัักฐานหรืือคำรัับรองจากหน่่วยงาน/ผู้้�บัังคัับบััญชา)
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)

รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)

จำ�นวนรับ
(คน)

1. การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา 13721



-

2. การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
รหัสชุดวิชา 13722



3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา 13731

-

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)

e-learning
(ครั้ง)

สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)

10

2

-

-



10

2

-

1



10

1

ตลอดภาค
การศึกษา

1

2. สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20

1. แขนงวิิชาหลัักสููตรและการสอน วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา รหััส 20116
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีด้้านการศึึกษาปฐมวััย หรืือ
2. มีีประสบการณ์์ด้้านการศึึกษาปฐมวััย หรืือ
3. มีีความสนใจด้้านการศึึกษาเด็็กปฐมวััย
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่
(ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
รหัสชุดวิชา 22740



-

20

2

-

-

2. การจัดประสบการณ์สำ�หรับเด็กปฐมวัย
รหัสชุดวิชา 22744



-

20

2

-

-

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น
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สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20 (ต่่อ)

2.  แขนงวิิชาหลัักสููตรและการสอน วิิชาเอกภาษาไทย รหััส 20236
คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีด้้านภาษาไทย หรืือด้้านการสอนภาษาไทย
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
รหัสชุดวิชา 22746
2. การพัฒนาทักษะทางภาษา 
รหัสชุดวิชา 22747
3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสชุดวิชา 22749



-

10

2

-

-

-



10

2

-

-

-



10

1

1

-

3.  แขนงวิิชาบริิหารการศึึกษา รหััส 20306
คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี หรืื อ เทีี ย บเท่่ าทุุ ก สาขาวิิ ช า  จากมหาวิิ ท ยาลัั ย หรืื อ สถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
รหัสชุดวิชา 23720



-

15

2

-

-

2. การวิจัยการบริหารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23721

-



15

2

-

-

3. การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
รหัสชุดวิชา 23722

-



15

2

-

1

4. นโยบาย การวางแผนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
รหัสชุดวิชา 23723



-

15

2

-

1

5. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ�
รหัสชุดวิชา 23728



-

15

1

1

-

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

10

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20 (ต่่อ)

4.  แขนงวิิชาการวััดและประเมิินผลการศึึกษา รหััส 20506
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีทางการศึึกษา 
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
รหัสชุดวิชา 24731



-

20

2

-

1

2. ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา    
และการประเมินโครงการ
รหัสชุดวิชา 24732



-

20

2

-

1

3. สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
รหัสชุดวิชา 24733

-



20

1

1

1

4. การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร
รหัสชุดวิชา 24734

-



20

1

1

-

5. การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
รหัสชุดวิชา 24735

-



20

2

-

-

6. ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัด
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 
รหัสชุดวิชา 24736

-



20

1

1

-

5. แขนงวิิชาเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20706
คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี หรืื อ เทีี ย บเท่่ าทุุ ก สาขาวิิ ช า  จากมหาวิิ ท ยาลัั ย หรืื อ สถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัส 27702



-

15

2

-

1

2. การจัดระบบทางการศึกษา
รหัส 27703



-

15

2

-

-

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

11

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20 (ต่่อ)

5.  แขนงวิิชาเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20706 (ต่่อ)
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

3. สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
รหัสชุดวิชา 27704

-



15

2

-

1

4.  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
รหัสชุดวิชา 27705

-



15

2

-

-

5.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 
รหัสชุดวิชา 27708



-

15

1

1

-

6.  แขนงวิิชาการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20806
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี ทุุ ก สาขาวิิ ช าหรืื อ เทีี ย บเท่่ า จากมหาวิิ ท ยาลัั ย หรืื อ สถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ตํ่่�ากว่่า 2.30
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
รหัสชุดวิชา 25711



-

30

2

-

-

2. การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา 
รหัสชุดวิชา 25712



-

30

1

1

1

3. การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
รหัสชุดวิชา 25714

-



30

2

-

1

4. การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในองค์กร
รหัสชุดวิชา 25715



-

30

1

1

-

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

12

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565

3. สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40

1. วิิชาเอกกฎหมายธุุรกิิจ รหััส 40411
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

1. กฎหมายแรงงานชั้นสูง
รหัสชุดวิชา 41704

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)




ไม่จำ�กัด

2

-

-

2. วิิชาเอกกฎหมายมหาชน รหััส 40412
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
รหัสชุดวิชา 41711

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)




ไม่จำ�กัด

2

-

-

3. วิิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุุติิธรรม รหััส 40413
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
รหัสชุดวิชา 41716





ไม่จำ�กัด

2

-

-

2. กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุม
และปราบปรามอาญากรรมในประเทศ และข้ามชาติ
ที่สำ�คัญ
รหัสชุดวิชา 41719





ไม่จำ�กัด

2

-

-

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

13

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565

4. สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รหััส 50

1. กลุ่่�มวิิชาบริิหารสาธารณสุุข รหััส 50116
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาไม่่ต่่ำกว่่าระดัับปริิญญาตรีีทางด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีด้้านบริิหาร
หรืือปริิญญาตรีีด้้านอื่่�นๆ จากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นที่่�สภามหาวิิทยาลััยและสำนัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรอง
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ตํ่่�ากว่่า 2.50
3. มีีประสบการณ์์การทำงานทางด้้านการบริิหารงานหรืือทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบสุุขภาพในภาครััฐ เอกชน หรืือองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หลัังจากจบปริิญญาตรีีไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร และ
4. มีีความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
รหัสชุดวิชา 53710



-

5

1

1

-

2. เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์
ทางการเงิน
รหัสชุดวิชา 53711

-



5

1

1

-

2. กลุ่่�มวิิชาบริิหารโรงพยาบาล รหััส 50216
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาไม่่ต่่ำกว่่าระดัับปริิญญาตรีีทางด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีด้้านบริิหาร
หรืือปริิญญาตรีีด้้านอื่่�นๆ จากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นที่่�สภามหาวิิทยาลััยและสำนัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรอง
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ตํ่่�ากว่่า 2.50
3. มีีประสบการณ์์การทำงานทางด้้านการบริิหารงานหรืือทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบสุุขภาพในภาครััฐ เอกชน
หรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หลัังจากจบปริิญญาตรีีไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี และ
4. มีีความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
รหัสชุดวิชา 58708
หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)


-

5

1

1

-
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โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี 2565

5. สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60

1. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60116
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

1. เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา 60723
2. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรม
รหัสชุดวิชา 60724
3. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
รหัสชุดวิชา 60725
4. เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
รหัสชุดวิชา 60726
5. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
รหัสชุดวิชา 60727
6. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหา
เศรษฐกิจร่วมสมัย
รหัสชุดวิชา  60729
7. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
รหัสชุดวิชา 60732
8. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับ
นักเศรษฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา 60733
หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)


-

ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-

-



ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-

-



ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-



-

ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-



-

ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-



-

ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-



-

ไม่จำ�กัด

3

ตลอดภาค
การศึกษา

-

-



ไม่จำ�กัด

3

ตลอดภาค
การศึกษา

-
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สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60 (ต่่อ)

2. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60126
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
รหัสชุดวิชา 60728
2. เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 60730
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร
รหัสชุดวิชา 60731

-



ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-



-

ไม่จำ�กัด

2

ตลอดภาค
การศึกษา

-

-



ไม่จำ�กัด

1

ตลอดภาค
การศึกษา

-

6. สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70

วิิชาเอกการจััดการระบบอาหารเพื่่�อโภชนาการ รหััส 70126
	คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือเทีียบเท่่าทางด้้านอาหารและโภชนาการ หรืือด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ต่่ำกว่่า 2.50

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

1. การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหาร
รหัสชุดวิชา 71701
2. การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
รหัสชุดวิชา 71702
3. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
รหัสชุดวิชา 71703
หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)


-

10

2

-

-

-



10

2

-

-



-

10

1

1

-
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7. สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80

1. วิิชาเอกการเมืืองการปกครอง รหััส 80116
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. เป็็นผู้้�สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ต่่ำกว่่า 2.30

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา  80712





ไม่จำ�กัด

2

-

1

2. การวิเคราะห์การเมือง
รหัสชุดวิชา  81713

-



ไม่จำ�กัด

2

-

1

2. วิิชาเอกการเมืืองการปกครองท้้องถิ่่�น รหััส 80126
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. เป็็นผู้้�สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
2. มีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับปริิญญาตรีีไม่่ต่่ำกว่่า 2.30
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

1. สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร  
รหัสชุดวิชา  82715
หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
-



ไม่จำ�กัด

2

-

1
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8. สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ รหััส 90
วิิชาเอกการจััดการการเกษตร รหััส 90317
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีทุุกสาขา  

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
รหัสชุดวิชา 95711

-



20

2

ตลอดภาค
การศึกษา

-

2. การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95724

-



20

2

ตลอดภาค
การศึกษา

-

2. นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95725

-



20

2

ตลอดภาค
การศึกษา

-

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น
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9. สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รหััส 96

1. แขนงวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการทางวิิศวกรรม รหััส 96206
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าจากมหาวิิทยาลััยหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีการจััดการทางวิิศวกรรม วิิศวกรรม ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม การจััดการการผลิิต
การจััดการเทคโนโลยีี เทคโนโลยีีการบรรจุุ เทคโนโลยีีทางภาพ เทคโนโลยีีอาหาร วิิทยาศาสตร์์อาหารและสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. มีีประสบการณ์์ทำงานภายหลัังจากสำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี
3. มีีความรู้้�ภาษาอัังกฤษเป็็นไปตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด

หมายเหตุุ - ผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิไม่่ครบถ้้วนตามข้้อ 1 - 3 มหาวิิทยาลััยอาจรัับเข้้าศึึกษาได้้โดยพิิจารณาเป็็นราย ๆ ไป
- สำหรัับนัักศึึกษาที่่�ไม่่มีีความรู้้�ด้้านอุุตสาหกรรม สาขาวิิชาฯ อาจพิิจารณาให้้ศึึกษาชุุดวิิชา/อบรมเพิ่่�มเติิมตาม
ที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
(คน) สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
รหัสชุดวิชา 97701

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

-

2. ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกล
อัจฉริยะ
รหัสชุดวิชา 97702



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

3. ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
รหัสชุดวิชา 97703



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

4. เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรม
อาหาร
รหัสชุดวิชา 97704

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

5. เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
รหัสชุดวิชา 97705

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

6. การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนา
กระบวนการ
รหัสชุดวิชา 97706



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

-

7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
รหัสชุดวิชา 97707

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

8. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
รหัสชุดวิชา 97708



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น
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สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รหััส 96 (ต่่อ)

2. แขนงวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล รหััส 96406
		คุุณสมบััติิเฉพาะ
1. สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือเทีียบเท่่าจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
2. มีีประสบการณ์์การทำงานในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาแล้้วไม่่ต่่ำกว่่า 1 ปีี
    3. มีีความรู้้�ภาษาอัังกฤษในระดัับที่่�สามารถศึึกษาเอกสารวิิชาการได้้ โดยมีีหลัักฐานแสดงประกอบ
4. มีีความรู้้�หรืือทัักษะเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััลหรืือการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ได้้

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39
จำ�นวนรับ
(ภาคที่ (ภาคที่
สัมมนาเสริม e-learning สัมมนาเข้ม
(คน)
1/2565) 2/2565)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1. ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
รหัสชุดวิชา 99705

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

2. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสชุดวิชา 99708

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

3. เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้าง
พื้นฐาน   
รหัสชุดวิชา 99710



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

4. วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
รหัสชุดวิชา 99711



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

5. ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
รหัสชุดวิชา  99712

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

6. การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์    
รหัสชุดวิชา 99713



-

ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

7. ระบบไซต์เบอร์กายภาพและการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 99714

-



ไม่จำ�กัด

1

15 สัปดาห์

1

หมายเหตุุ :  เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น  - ไม่่เปิิดสอนในรุ่่�นนั้้�น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
1.1 คำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาไทย
		
1.2 คำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ
		
1.3
1.4
		
		
		
		
		

เลขประจำ�ตัวประชาชน
หญิง
ชาย
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
เพศ
วันเดือนปีเกิด.................................................................. อายุ..............ปี.......เดือน (นับถึง 1 ก.ค. ของปีการศึกษาที่สมัคร)
จังหวัดที่เกิด.................................................................... ประเทศที่เกิด.................................................................................
เชื้อชาติ........................................................................... สัญชาติ...........................................................................................
ศาสนา............................................................................ อาชีพ..............................................................................................
สถานที่ออกบัตรประจำ�ตัวประชาชน............................................................................. วันที่หมดอายุ...................................

2. ชุดวิชาที่สมัครเรียน (สมัครเรียนได้ 1-2 ชุดวิชา)
รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

การสมัครเรียน

...............................................................
...............................................................
...............................................................

ครั้งแรก ค่าลงทะเบียนเรียน 11,200 บาท
ครั้งที่สอง ซํ้าชุดวิชาเดิม ค่าลงทะเบียนเรียน 9,500 บาท
เคยลงรุ่นที่............เลขประจำ�ตัวผู้เรียน.....................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................

ครั้งแรก ค่าลงทะเบียนเรียน 11,200 บาท
ครั้งที่สอง ซํ้าชุดวิชาเดิม ค่าลงทะเบียนเรียน 9,500 บาท
เคยลงรุ่นที่............เลขประจำ�ตัวผู้เรียน.....................................

3. ที่อยู่ที่ทำ�งาน
ชื่อสถานที่ทำ�งาน.......................................................................................................................................................................................
เลขที่.............................................................................................. หมู่ที่.................................................................................................
ซอย................................................................................................ ถนน.................................................................................................
ตำ�บล/แขวง.................................................................................... อำ�เภอ/เขต.....................................................................................
จังหวัด............................................................................................ รหัสไปรษณีย.์ ....................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทใี่ ช้ในการติดต่อ.....................................................................................................................................................................
ตำ�แหน่งปัจจุบัน............................................................................. บัตรประจำ�ตัวข้าราชการเลขที.่ .........................................................
สถานที่ออกบัตรข้าราชการ............................................................ วันหมดอายุ.......................................................................................

4. ที่อยู่ของผู้สมัคร (ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย)
ที่อยู่ของผู้สมัคร
ที่อยู่ของผู้รับฝาก (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)
ชือ่ ผูร้ บั ฝาก (กรอกเฉพาะกรณีฝากส่งต่อ).........................................................................................................................................................
ชือ่ สถานทีต่ ดิ ต่อ (หมูบ่ า้ น/อาคาร/บริษทั /หน่วยงาน)......................................................................................................................................
เลขที่.............................................................................................. หมู่ที่.................................................................................................
ซอย................................................................................................ ถนน.................................................................................................
ตำ�บล/แขวง.................................................................................... อำ�เภอ/เขต.....................................................................................
จังหวัด............................................................................................ รหัสไปรษณีย.์ ....................................................................................
ประเทศ..............................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน......................................................................................................................................................................................
E-mail Address............................................................................ โทรศัพท์มือถือ..................................................................................

หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใช้จัดสนามสอบให้กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
5.1 คำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อสกุล ตามใบวุฒิการศึกษา
5.2 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษา	
5.3 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย
5.4 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาอังกฤษ
5.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม

.

5.6 วัน/เดือน/ปี ที่สำ�เร็จการศึกษา

5.7 ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นภาษาไทยตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา
		
5.8 ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา
		
5.9 สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
		
5.10 ประสบการณ์การทำ�งานตามที่สาขาวิชากำ�หนดในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร คือ
		
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่งดังกล่าว (นับถึง 1 กรกฎาคม ของปีการศึกษาที่สมัคร).....................รวมเวลา.............ปี.............เดือน

6. การชำ�ระเงิน
Pay at Post เลขที่....................................................................................................................................... วันที่............................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน......................................................................... วันที่............................
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ระบุจังหวัด..................เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน........................ วันที่............................

7. สำ�หรับผู้พิการ สภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี)
ความพิการทางการมองเห็น...............................................................................................................................................................
ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย...............................................................................................................................
ความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว...........................................................................................................................................

8. ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่หรือไม่
( ) 1. อยู่ระหว่างการศึกษา						
( ) 1. ปริญญาตรี ( ) 2. ปริญญาโท
( ) 3. ปริญญาเอก ( ) 4. อื่น ๆ ระบุ.................................................
( ) 2. ไม่ได้ศึกษา						

9. สาเหตุที่ท่านสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชอบวิธีการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ.
ต้องการศึกษาเพื่อขอโอนเข้าเรียนต่อกับ มสธ.
ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียน
ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในงาน/อาชีพ
ต้องการใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เป็นความต้องการของหน่วยงาน
อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................

10.  ท่านทราบข่าวการสมัครเรียนจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

เอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือเชิญ					
แผ่นพับ/แผ่นปลิว						
ข่าว มสธ.
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร
วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์
หน่วยงานต้นสังกัด
มาติดต่อกับ มสธ. ด้วยตนเอง
เคยสมัครเรียนมาแล้ว
โรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
ห้องสมุด “มุม มสธ.”
ชมรมนักศึกษา มสธ.
คำ�แนะนำ�ของผู้อื่น
Internet Website ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th
อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................

11. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสทางการศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
		 มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
12. เมือ่ สอบผ่านตามโครงการสัมฤทธิบตั รบัณฑิตศึกษา ท่านต้องการเข้าร่วมพิธมี อบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบตั รหรือไม่
		 เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
หากไม่ต้องการเข้าร่วมงานพิธีมอบฯ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

13. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

14. คำ�รับรองของผู้สมัคร
14.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่
ข้าพเจ้ากรอกใน มสธ.บ1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็น
ความจริงเพียงข้อหนึ่งข้อใด หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัย
ไม่ต้องคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชำ�ระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่ากรณีใด และ
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14.2 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ

ลงชื่อ............................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
2565
วันที่............. เดือน................................... พ.ศ.....................
		

ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
2565
วันที่............. เดือน................................... พ.ศ.....................

