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 โครงการสัมฤทธบิตัร เปน็โครงการทีใ่หบ้รกิารทางวิชาการแกสั่งคม โดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาตา่ง ๆ  สู่ประชาชนทัว่ไป  
ไม่จำ�กัดอ�ยุและวุฒิก�รศึกษ� โดยนำาชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 11 สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ประมาณ 400 
ชุดวิชา เลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชา เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองคว�มรูใ้นชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิช�
เข้�ในหลักสูตรก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีของ มสธ. ได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 นักศึกษ� มสธ. ท่ีลงทะเบียนเรียนต�มปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอน 
ชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาที่กำาลังศึกษาอยู่ขณะนั้นได้ จะทำ�ให้จบปริญญ�ตรีเร็วขึ้น
 มห�วิทย�ลัยเปิดโอก�สให้นักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในทุกระดับชั้น เพื่อเข้าสู่การเรียนระดับปริญญาล่วงหน้ากับโครงการ 
สัมฤทธิบัตรเพื่อสะสมชุดวิชาที่สอบผ่าน เมื่อพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถนำาชุดวิชาที่สอบผ่านที่ได้เรียนล่วงหน้า
ไว้กับโครงการสัมฤทธิบัตรโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตร ทำาให้มีโอกาสสำาเร็จการศึกษาได้เร็วข้ึน  
“จบปริญญ�ตรีอ�ยุยังน้อย พร้อมเพิ่มท�งเลือกในก�รศึกษ�ต่อและประกอบอ�ชีพ” 
 ผู้ประกอบอ�ชีพทุกหน่วยง�น ศึกษาชุดวิชาในโครงการฯ เพื่อนำาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับวิทยฐานะ
ในวิชาชีพของตน เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาการทำางานให้ดียิ่งขึ้น
 โครงการสมัฤทธบิตัรยงัไดเ้ปดิโอกาสทางการศกึษาแก่ผูต้อ้งขงั ได้ใชเ้วลาว่างใหเ้ปน็ประโยชนด์ว้ยกจิกรรมทางการศกึษา   
สนบัสนนุและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัและตลอดชีวิต เพ่ือนำาความรูไ้ปพัฒนาศกัยภาพของตนอยา่งมปีระสิทธิภาพ  เมือ่พน้โทษ  
ออกสู่สังคมภายนอกทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคืนคนดีสู่สังคม

 1. มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน
 2.  สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน
 3.  นำาความรู้ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของตนอย่างมีคุณภาพ
 4.  ได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรียนตามระบบการศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิด
 5.  สอบผ่านชุดวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้จากมหาวิทยาลัย
 6.  สามารถขอโอนชุดวิชาท่ีได้รับใบสัมฤทธิบัตรเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
  ประกาศนียบัตรของ มสธ. ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประมาณกลางปีของทุกปี  
ทั้งนี้ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และหากไม่สามารถร่วมงานพิธีมอบฯ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไปให้ 
ทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้วประมาณ 30 วัน

ครั�งที� ร่�นที� รหัสัร่�น การรับัสัมัคร การเรียน การสัอบั

1 122 653 1 มกราคม-15 มีนาคม 2566 เมษายน-กรกฎาคม 2566  วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
(ตรงกับวันสอบปลายภาค 2/2565)

2 123 654 16 มีนาคม-15 มิถุนายน 2566  กรกฎาคม-ตุลาคม 2566 วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
(ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 2/2565 และภาคพิเศษ)

3 124 661 16 มิถุนายน-15 กันยายน 2566 ตุลาคม 2566-มกราคม 2567 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
(ตรงกับวันสอบปลายภาค 1/2566)

4 125 662 16 กันยายน-15 ธันวาคม 2566 มกราคม-เมษายน 2567 วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
(ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2566)
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นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชนทั่วไป ไม่จำ�กัดอ�ยุ และวุฒิก�รศึกษ�

 1. ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเข้�ศึกษ�โครงก�รสัมฤทธิบัตรได้เพียงรุ่นละ 1 ครั้ง เท่านั้น
 2. ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดชื่อชุดวิชา (ภาษาไทย) พร้อมรหัสชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะยึดรหัสชุดวิช�ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน และการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน
 3. ตรวจสอบการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้
 4. กรณีผู้สมัครชำาระค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะคำานวณจำานวนเงิน 
ให้ครบถ้วน ตามจำานวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเรียนได้เท่านั้น โดยจะมีเงินคงเหลืออยู่ท่ีมหาวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถนำามาใช้
ดำาเนินการในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยได้ หรือติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี
 5. ตรวจสอบ วัน เวลา และคาบสอบ ให้ตรงตามรุ่นท่ีสมัคร ไม่ควรสมัครเรียนในชุดวิชาที่มีคาบเวลาสอบตรงกันจะทำาให ้
ผู้เรียนเสียสิทธิ์ในชุดวิชานั้น
 6. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ในคาบเวลาสอบเดียวกัน มหาวิทยาลัย 
จะขึ้นทะเบียนให้ในชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งตามลำาดับที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 หมายเหตุ   ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรประสงค์ที่จะสมัครเรียนชุดวิชาใดแล้วไม่ส�ม�รถขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชุดวิชาในภายหลังได้

 1.	ใบสมััครโครงการสัมัฤทธิิบัตร ที่กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน โดยใช้ปากกา
ดำหรือน้ำเงิน พร้อมติดรูปถ่�ยส ี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ฉากหลังเป็นสีพื้น ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
6 เดือน ลงในกรอบที่กำหนดด้วยก�วเท่�นั้น

 2.	ระเบียนประวััติผู้้�เรียนโครงการสัมัฤทธิิบัตร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว 1 ชุด

 3. ร้ปถ่่ายสี ขนาด 1 นิ้ว เพิ่มเติมจำนวน 1 ใบ หลังจากที่ติดลงในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัว 
ผู้เรียนไว้ใช้ในการเข้าสอบ ไม่อนุญ�ต ให้ใช้รูปถ่ายจากการสแกนภาพ หรือถ่ายเอกสารสี หรือรูปถ่ายที่มีการตกแต่งภาพให้มี 
รายละเอียดผิดไปจากความเป็นจริง 

 4. สำาเนาทะเบียนบ�าน หน้าที่แสดงรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสำาเนาบัตรประจำำาตัวั
ประชาชน หรือสำาเนาหนังสือพาสปอร์ต	 (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง 
ความถูกต้อง

 5.	สำาเนาหนงัสอืสำาคญัการเปลี่ี�ยนคำานำาหน�าชื�อ-ชื�อ-ชื�อสกลุี่ (กรณีคำนำหน้าชือ่-ชือ่-ชือ่สกุล ทีป่รากฏใน 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

   พระภิกษุ/สามเณร ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาหนังสือสุทธิพระแทนบัตรประจำตัวประชาชน
   นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) 1 ฉบับ

 6. กรณีีผู้สมัครเป็นผู้ต้องขัง จะต้องจัดส่งสำเน�หนังสืออนุญ�ตให้เข้�ศึกษ�จากกรมราชทัณฑ์์จำนวน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองความถูกต้อง แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร มหาวิทยาลัยจึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้ ทั้งนี้ผู้ต้องขังสามารถให้ญาติ
ยื่นใบสมัครแทนได้แต่ต้องเซ็นชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย

 7. กรณีีผู้สมัครเป็นคนพิก�ร ให้จัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาสมุดประวัติประจำตัวคนพิการ จำนวน  
1 ฉบับ

 ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่สมัครเรียนในรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ภ�ยในปี 2566 มหาวิทยาลัย
อำนวยความสะดวกให้สามารถใช้หลักฐานการสมัครเดิมได้ โดยส่งเฉพ�ะเอกส�รก�รสมัคร 
ในข้อ 1-3 เท่านั้น ยกเว้น หลักฐานการสมัครที่ส่งมาแต่เดิมน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 
อย่างอื่น



 กรุณาส่ง 
 
 ฝ่�ยรับนักศึกษ� สำ�นักทะเบียนและวัดผล 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด 

 จังหวัดนนทบุรี

(วงเล็บที่มุมซองว่า โครงก�รสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ ……..)

ติดแสตมป์

5 บาท

1 1 1 2 0
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  ชุดวิช�ละ 1,100 บ�ท เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่น ๆ

 ยกเว้น ชุดวิช�ที่มีก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำ�ชุดวิช� จะมีค่�ใช้จ่�ยม�กกว่�ชุดวิช�ปกติ ดูร�ยละเอียด
ในหน้� 11-39 

  ชุดวิช�ละ 400 บ�ท โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 สำาหรบัผูเ้รยีนโครงการสมัฤทธบิตัร ทีส่อบไมผ่า่นหรือไมไ่ดเ้ขา้สอบ ผลก�รสอบเป็น U และมคีวามประสงคจ์ะสมคัรเรยีน
ในชุดวิช�เดิมที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบนั้น โดยแนบผลการสอบเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียนใหม่

 อน่ึง ชุดวิชาที่เปิดสอนดังกล่าวหากมีการปรับปรุงเอกสารการสอน ผู้สมัครเรียนจะต้องชำาระค่าใช้จ่ายเต็มจำานวน 
เหมือนการสมัครเรียนครั้งแรก

 

 เม่ือผู้สมัครกรอกใบสมัครและระเบียนประวัติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครเรียบร้อย
แล้ว ให้ผู้สมัครชำาระเงินโดยเลือกวิธีการชำาระเงินได้ ดังนี้
 1.	ชำาระด้�วัยบริการ	Pay	at	Post	ณ	ที�ทำาการไปรษณียข์องรัฐทกุแห่งทั�วัประเทศ โดยเจา้พนกังานไปรษณยี์
จะเป็นผู้นำส่งเอกสารการสมัครให้ทางไปรษณีย์

  1.1 ย่�นใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้้�สมัครใหก้บัเจา้พนักงานไปรษณียเ์พ่ือทำการบันทกึรหัสบาร์โคด้ 
และเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเป็นหลักฐานการชำระเงิน

  1.2 ส่งใบเสร็จรับเงินท่�เจ�าพนักงานไปรษณี่ย์ออกให�มาในซองเอกสารการสมัครและจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย 

 2.	ชำาระเงินที�ร�าน	7-Eleven	ณ	จำุด้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วัิสทั�วัประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้

  2.1 ย่�นใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้้�สมัครให้กับพนักงานของจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสพร้อม
แจ้งว่าสมัครเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลือกรหัสบริการที่ 11 ประเภทบริการ สมัครนศ. ใหม่ ป.ตรี/ผู้เรียน เพื่อทำการ
บันทึกเลขที่ใบสมัคร 111003 และรหัสเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าสู่ระบบรับชำระเงินค่าสมัคร

  2.2 บรรจใุบเสรจ็รับเงินท่�พนักงานออกให�พรอ้มเอกสารการสมคัรลงในซองเอกสารทีส่ามารถบรรจเุอกสารการสมคัร
เรียนได้ครบถ้วน โดยจ่าที่อยู่บนหน้าซองเอกสารการสมัครเรียนเพื่อจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่อยู่ท่ีปรากฏ 
ด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนสมบูรณ์

  2.3 ติดแสตมป์ม้ลค่า 5 บาท ที่หน้าซองเอกสารก่อนใส่ตู้ไปรษณีย์

 3.	ผู้้�สมััครสามัารถ่ยื�นเอกสารการสมััครแลี่ะชำาระเงินค่าสมััครได้�ด้�วัยตนเองเป็นเงินสด้ ณ สถานที่ต่อไปนี้

  3.1 ศู้นย์บริการร่วมครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อาคารบริการ 1 (ตึกหน้าเสาธง) ช้ัน 1 ที่ทำการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   ในวันจันทร์-วันเสาร์  เวลา  08.30-16.30 น.

  3.2 ศู้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั�ง 11 ศู้นย์  ในวันจันทร์-วันเสาร์  เวลา  08.30-16.30 น.
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มหาวิทยาลัยจัดบริการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที�	1		การรับสมััครโครงการสัมัฤทธิิบัตรสำาหรับคนไทย
ในประเทศูสิงคโปร์ มาเลเซ่ย ไต�หวัน บร้ไน ฮ่องกง ซาอุดิอาระเบ่ย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ด้ไบ)

 การรบัสมคัรโครงการสมัฤทธิบตัรประเภทที ่1 นี ้เปน็การจัดการศกึษาใหกั้บคนไทยและผูส้นใจเฉพาะในประเทศสงิคโปร ์
มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้สมัครสามารถ
ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานกงสุล หรือสำานักงานแรงงานตามรายชื่อทั้ง 7 ประเทศที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ซึ่งสถานกงสุล/
สำานกังานแรงงานจะเปน็ผูป้ระสานงานกบัมหาวทิยาลยัเพ่ือดำาเนนิการรับสมคัร การส่งวัสดกุารศกึษาและเอกสารอ่ืนใหผู้้เรียน และ
การจัดสถานที่สอบ
 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของผู้ที่พำานักอยู่ในประเทศดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่าย
ในอัตราเหมาจ่ายตามจำานวนชุดวิชาที่สมัคร ซึ่งในแต่ละรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถสมัครเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา
 มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ดังนี้

จำำานวันชุด้วัิชาที�สมััครเรียน อัตราค่าสมััครเรียน

1 ชุดวิชา
2 ชุดวิชา
3 ชุดวิชา

5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท

ประเภทที�	2		การรับสมััครโครงการสัมัฤทธิิบัตรสำาหรับคนไทย
ในประเทศูอ่�นนอกเหน่อจากประเภทท่� 1

 คนไทยและผู้สนใจท่ีพำานักอยู่ในประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก 7 ประเทศตามท่ีแจ้งในประเภทท่ี 1 ให้ดำาเนินการสมัครเรียนโครงการ 
สัมฤทธิบัตรและชำาระเงินค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาในอัตราเดียวกับที่กำาหนดไว้ในแต่ละชุดวิชาเช่นเดียวกับผู้สมัคร 
ในประเทศไทยทกุประการ (ดรูายละเอยีดในเอกสารการสมคัรเรยีน หนา้ 11- 39 หรอื www.stou.ac.th คลกิ โครงก�รสมัฤทธบิตัร)
 การระบุที่อยู่ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร ในการจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้กับ 
ผู้เรียนโครงการสมัฤทธบิตัรทีพ่ำานกัอยูใ่นตา่งประเทศในประเภทที ่2 นี ้เนือ่งจ�กมห�วทิย�ลยัไมส่�ม�รถจดัสง่วสัดกุ�รศกึษ�และ
เอกส�รอืน่ใหก้บัผูเ้รยีนโครงก�รสัมฤทธบิตัรทีพ่ำ�นกัอยู่ในต�่งประเทศโดยตรงได ้จงึขอแนะนำาใหผู้ส้มคัรมอบหมายใหญ้าตหิรอื 
ผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นผู้ดำาเนินการรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นแทน และจัดส่งให้กับผู้สมัครยังประเทศที่พำานักอยู่ 
ต่อไป โดยให้กรอกที่อยู่สำาหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 ในกรณีผู้สมัครต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ในประเทศที่พำานักอยู่ ให้เขียนจดหมายแสดงความจำานงขอใช้บริการ 
จัดสอบในต่างประเทศส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำา
ประเทศนั้น ๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ได้ หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ
 หากผู้สมัครไม่แจ้งความจำานงขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบ 
ในประเทศไทย ตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร
 การชำาระเงินของผู้สมัครที่ต้องการขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศร่วมด้วย ต้องชำาระเงินค่าขอใช้บริก�รจัดสอบ 
ในต�่งประเทศในอตัร�เหม�จ�่ยเพิม่เตมิจ�กค�่ชดุวชิ�รวมค�่วสัดกุ�รศกึษ�อกีจำ�นวน 6,500 บ�ท โดยโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และบรรจุใบ Pay in ที่ธนาคารออกให้มาในซองเอกสารการสมัครก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ขอใชบ้ริการจัดสอบในต่างประเทศ สำ�หรบัผูป้ระสงค์เข�้สอบแบบออนไลน์ ไมต้่องชำ�ระเงิน 6,500 บ�ท 
และขอให้ยื่นแบบฟอร์ม มสธ. 21 ม�ยังมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ชหลังจ�กได้รับก�รขึ้นทะเบียนแล้ว
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 1. บัตรประจำาตัวผู้เรียน จะได้รับหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนแล้วภายใน 45 วันทำาการ
 2. การเข้าสอบโปรดแสดงบัตรประจำาตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร หรือบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัว
ข้าราชการ
 3. ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้สอบตาม วนั เวลา และสถานทีส่อบ ตามทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ณ สนามสอบศนูยบ์รกิารการศกึษาจงัหวดั 
(โรงเรียนประจำาจังหวัดทุกจังหวัด) สำาหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดสนามสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เรียน
ที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ หรือตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่ 

http://www.stou.ac.th  เลือก โครงก�รสัมฤทธิบัตร  เลือก กำ�หนดก�รสอบ  ก่อนการสอบประมาณ 10 วัน

 4. การเข้าสอบให้ผู้เรียนเตรียมดินสอดำา 2B ขึ้นไป เพื่อใช้ในการฝนรหัสในกระดาษคำาตอบ

 5. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์ ที่บ้านและที่ทำางานได้ สนใจติดตามข้อมูลการสอบออนไลน์จาก  
www.stou.ac.th

	 	 กรณีผู้้�เรียนมัี	2	สถ่านภาพ	คือ	เป็นนักศึกษา	มัสธิ.	
	 	 แลี่ะเป็นผู้้�เรียนโครงการสัมัฤทธิิบัตร ควรปฏิิบัติดังนี้

 1 ชุดวิชาใดที่เข้าสอบในสถานภาพนักศึกษ� มสธ. ต้องฝนรหัสตามบัตรประจำาตัวนักศึกษา มสธ.
 2 ชุดวิชาใดที่เข้าสอบในสถานภาพผู้เรียนโครงก�รสัมฤทธิบัตร ต้องฝนรหัสตามบัตรประจำาตัว
  ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
 3 หากไม่ฝนรหัสหรือฝนรหัสผิด จะมีผลต่อการตรวจข้อสอบ 

มหาวิทยาลัยได้ลำาดับขั้นการประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา  ดังนี้

คะแนน ลี่ำาด้ับขั�น ควัามัหมัายผู้ลี่การสอบ

ร้อยละ 76 ขึ้นไป
ร้อยละ 60-75
ตำ่ากว่าร้อยละ 60

H (Honour)
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

สอบได้เกียรตินิยม
สอบผ่าน
สอบไม่ผ่าน

ผู้เรียนที่สอบไล่ได้ตามมาตรฐานการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จะมีสิทธิได้รับใบ “สัมฤทธิบัตร” รับรองความรู้ในชุดวิชานั้น

หมายเหตุ  การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทุกชุดวิช�ไม่มีกิจกรรมประจำ�ชุดวิช� (คะแนนเก็บ 20%)

 

   มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบหลังจากวันสอบประมาณ 30 วัน 
1. ทางอินเทอร์เน็ต http://www.stou.ac.th เลือก หลักสูตร/สัมฤทธิบัตร  

  เลือกโครงก�รสัมฤทธิบัตร เลือก ผลก�รสอบโครงก�รสัมฤทธิบัตร 
   2. รอรับใบแจ้งผลการสอบทางไปรษณีย์

ข้้อควรระวัง
ในการเข้าสอบ



ข้้อควรระวัง
ในการโอนชุดวิชา
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ของผู้้�เรียนโครงการสัมัฤทธิิบัตรรายบุคคลี่ด้�วัยคอมัพิวัเตอร์	(Walk-in	Exam)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มีการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบสอบท่ี 
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนท่ีพร้อมจะสอบในชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องรอสอบประจำรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตร รูปแบบ 
การสอบนี้เรียกว่า การสอบตามความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบ 
ครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นมา
 ผูเ้รยีนทีเ่ขา้สอบ Walk-in Exam จะสอบกอ่นสอบไลข่องภาคการศกึษานัน้ ๆ  ประมาณ 1 เดอืน เปดิสอบในวนัเสาร-์วนัอาทติย์
ตลอดเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน เมื่อสอบเสร็จจะทราบผลการสอบของทุกวิชานั้นทันที (กรณีชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยรวมกับ
อัตนัยจะทราบผลสอบภายใน 15 วันหลังสอบ) ผู้เรียนที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam ไม่ต้องเข้าสอบของโครงการสัมฤทธิบัตร 
แต่หากสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam สามารถเข้าสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตรได้ปกติ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาส
การสอบให้แก่ผู้เรียนที่นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในระบบทางไกล

 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam รุ่นที่ 122 (ภาค 2/2565) และรุ่น 124 (ภาค 1/2566) ได้ที่ 
www.stou.ac.th   เลือก บริก�รนักศึกษ�  เลือก ปริญญ�ตรี  เลือก ก�รสอบ Walk- in Exam  
 หรือลิงก์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp 

 
ชุดวิช�ที่เปิดสอบอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนส�ม�รถตรวจสอบได้จ�ก www.stou.ac.th

 ทั้งนี้ในการสอบ Walk-in Exam ของชุดวิชาที่เปิดสอบจะสอบพร้อมกับ 
การสอบไล่ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคการศึกษานั้น แต่ละชุดวิชาจะเลือกสอบ
ได้ 1 คาบ ซึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรในปี 2566 จะตรงกับรุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 
653 และรุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661

 ผู้เรียนที่สอบชุดวิชาใดตามโครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น ๆ แล้ว  
เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังสามารถนำาชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีได้ โดยทุกชุดวิชาที่โอน 
จะต้องมีปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน สำาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิขอโอนได้หลายคร้ัง ตลอดระยะ
เวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
       1  การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรเพ่ือโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ควรตรวจสอบ 
              ให้ชัดเจน ชุดวิชาท่ีเรียน ในโครงการมีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรท่ีศึกษา
 2  เม่ือสอบผ่านในชุดวิชาใด ๆ แล้ว ควรทำาเร่ืองขอโอนทันทีอย่าเก็บไว้นาน เพราะในอนาคต 
  อาจมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและชุดวิชาน้ัน ๆ อาจไม่อยู่ในโครงสร้างในปีท่ีขอโอนได้  
  (ตามระเบียบการปรับปรุงหลักสูตรของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) (สกอ.)
 3  ควรกรอกข้อความในใบคำาร้องขอโอนชุดวิชา (มสธ. 19) พร้อมแนบสำาเนาใบแจ้งผลการสอบ  
  หรอืผลการสอบทีพิ่มพ์จากเว็บไซต ์หรือสำาเนาใบสัมฤทธิบตัร เปน็หลักฐานประกอบการขอโอน 
  ชุดวิชา
 4 สำาหรับนักศึกษา มสธ. ที่สอบผ่านโครงการสัมฤทธิบัตร โดยต้องโอนชุดวิชาที่สอบผ่าน 
  ให้แล้วเสร็จก่อนภาคการศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ



88

 กรอกใบสมคัรทางอินเทอรเ์นต็ผา่นเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัที ่http://www.stou.ac.th ภายใตห้วัขอ้ขา่วประชาสมัพนัธ ์มสธ. แล้ว
คลิกที่เมนู สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ค่�ธรรมเนียมสอบ ชุดวิช�ละ 300 บ�ท  
ชำาระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

ช่วงเวล�ก�รสมัคร/ก�รสอบ Walk-in Exam

รุ่นที่ รหัสรุ่น รับลงทะเบียนสอบ ก�รสอบ

122
(ภาคไล่ 2/2565)

653 กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2566

124
(ภาคไล่ 1/2566)

661 กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม 2566

 สอบวนัละ 2 คาบ คาบแรกเวลา 09.00-12.00 น. คาบทีส่องเวลา 13.30-16.30 น. และอาจเพิม่คาบเวลา 17.30-20.30 น. ตามความ
เหมาะสม (ดไูด้จากตารางสอบของการสอบแตล่ะครัง้ทีส่อบ) ณ หอ้งปฏิบตักิารคอมพวิเตอร ์6-8 ช้ัน M และหอ้งปฏิบตักิารทดสอบด้วยระบบ
คอมพวิเตอร ์9 ช้ัน 5 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีและ  
ณ ศนูยว์ทิยบริการและชมุชนสมัพนัธ ์มสธ. ลำาปาง สโุขทยั นครสวรรค ์อุดรธาน ีอบุลราชธาน ีนครนายก เพชรบรุ ีจนัทบรีุ นครศรธีรรมราช 
และยะลา

  1   เมื่อผู้เรียนเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และชำาระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัย 
   ไม่อนุญ�ตให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบ
  2   เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นผู้เรียนควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย 
 

 1. ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ และ
จะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ

 2. ชุดวิชาท่ีมีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ผู้เรียนจะทราบผลการสอบแบบช่ัวคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน 2 สัปดาห์ 

นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง E-mail ที่ใช้ในก�รสมัครสอบ Walk-in Exam

     
         

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  
     จ.นนทบุรี 11120

    ศูนย์บริการร่วมครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ที่ทำาการ มสธ. นนทบุรี
    ศูนย์สารสนเทศ (Call Center) โทร. 0 2504 7788  
    E-mail : ic.proff ice@stou.ac.th
    ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำานักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0 2504 7711-2   
    E-mail : ceoff ice@stou.ac.th
    ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกจังหวัด

ข้้อควรระวัง



99

สอบถามรายละเอียดเพ่ิ่� มเติ่ม และขอรับเอกสารสมัครเรียนโครงการฯ 
ศููนย์วิ่ทยบร่การและชุุมชุนสัมพัิ่นธ์์ มหาว่ิทยาลัยสุโขทัยธ์รรมาธ์่ราชุ 11 ศููนย์

ศ้นย์วัิทยบริการแลี่ะ	
ชุมัชนสัมัพันธิ์	มัสธิ.

ที�อย้่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

นนทบุร่ สำานักบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120

0 2504 7491
0 2504 7494
0 2504 7497

0 2503 4721 rcnb.esoff ice@stou.ac.th

ลำาปาง หมู่ที่ 2 ถ.ลำาปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 52190

0 5482 9811-4 0 5482 9815 lp.adoff ice@stou.ac.th

สุโขทัย 4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย-กำาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

0 5565 1099
-101

0 5565 1097 sk.adoff ice@stou.ac.th

นครสวรรค์ 105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก (117) 
ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

0 5622 2450 0 5622 3010 nw.adoff ice@stou.ac.th

อุดรธาน่ หมู่ที่ 10 บ้านกลิ้งคำา ต.บ้านจั่น อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000

0 4229 2495
-500 ต่อ 23

0 4229 2494 ud.adoff ice@stou.ac.th

อุบลราชธาน่ 199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000

0 4528 1891-5 0 4528 1890 ub.adoff ice@stou.ac.th

เพชรบุร่ 90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0 3240 3801-5 0 3240 3811 pb.adoff ice@stou.ac.th

นครนายก 196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 26110

0 3730 6247
ต่อ 127

0 3730 6244 nk.adoff ice@stou.ac.th

จันทบุร ่ หมู่ที่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว อ.มะขาม 
จ.จันทบุรี 22150

0 3938 9430-3 0 3938 9434 cb.adoff ice@stou.ac.th

นครศูร่ธรรมราช 169 หมู่ที่ 3 ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร 
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
หรือ ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0 7537 8680-1 0 7537 8686 nr.adoff ice@stou.ac.th

ยะลา 6/1 หมู่ที่ 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 22150 
หรือ ตู้ ปณ. 95 ปณจ.ยะลา 95000

0 7326 4014
ต่อ 109-111
0 7326 4020

0 7326 4071 yl.adoff ice@stou.ac.th
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ชุุดวิิชุาที่่�เปิิดสอนในโครงการสัมฤที่ธิิบััตร ปิระจำปิี 2566
รุ่่�นที่่� 122 รุ่หััสรุ่่�น 653, รุ่่�นที่่� 123 รุ่หััสรุ่่�น 654, รุ่่�นที่่� 124 รุ่หััสรุ่่�น 661, รุ่่�นที่่� 125 รุ่หััสรุ่่�น 662      

11  สาขาวิิชา

1111



1212



1313



1414



1515



1616



1717



1818



1919



2020



2121



2222



2323



2424



2525



2626



2727



2828



2929



3030



3131



3232



3333



3434



3535



3636



3737



3838



3939





               ตารางสอบัไล่่               ตารางสอบัไล่่

        โครง กา รสัมฤ ที่ธิิ บััตร        โครง กา รสัมฤ ที่ธิิ บััตร

           รุ่นที่่� 122

           รุ่นที่่� 123

           รุ่นที่่� 124

           รุ่นที่่� 125

>>  รหััสรุ่น 653

>>  รหััสรุ่น 654

>>  รหััสรุ่น 661

>>  รหััสรุ่น 662

4141



4242



รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653 (ต่อ)

4343



รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653 (ต่อ)

4444



รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653 (ต่อ)

4545



รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653 (ต่อ)

4646



รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653 (ต่อ)

4747



4848



4949

รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654 (ต่อ)



5050

รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654 (ต่อ)



5151

รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654 (ต่อ)



5252

รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654 (ต่อ)



5353

รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654 (ต่อ)



5454



5555

รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (ต่อ)



5656

รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (ต่อ)



5757

รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (ต่อ)



5858

รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (ต่อ)



5959

รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (ต่อ)



6060



6161

รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 (ต่อ)



6262

รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 (ต่อ)



6363

รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 (ต่อ)



6464

รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 (ต่อ)



6565

รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 (ต่อ)





รูปถ่าย 1 นิ้ว

(โปรดติดรูปถ่าย
ภายในกรอบ 

ด้วยกาวเท่านั้น)

ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำาปี 2566

คำาแนะนำา ทำาเครื่องหมาย   ลงในช่องวงกลม    และกรอกข้อมูลตัวเลข/ตัวอักษรในช่องสี่เหลี่ยม   

 ช่องละหนึ่งตัวอักษร เช่น TRISORN ให้กรอกดังนี้  T R I S O R N

เลขประจำาตัวผู้เรียน

(เฉพาะเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

 1. รุ่นที่     รหัสรุ่น  

 2. เลขประจำาตัวประชาชน 

  หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง

 3. ประเภท ของ ผู้ สมัคร    3.1 ทั่วไป  3.2 พระ  3.3 คนพิการ  3.4 ผู้ ต้อง ขัง  3.5 ผู้ สมัคร ต่าง ประเทศ (ระบุ)...............................

     3.6 ปัจจุบันเป็น นักศึกษา มสธ. เลข ประจำา ตัวนักศึกษา   

 4. คำานำา หน้า ชื่อ    4.1 นาย  4.2 นาง  4.3 นางสาว  4.4 ยศ/อื่น ๆ (ระบุชื่อเต็ม)....................................................................

 5. ชื่อ - ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)     

 6. ชื่อ - ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)  

 7. วัน/เดือน/ปี เกิด                   
                  วันที่              เดือน                      พ.ศ.

 8. เชื้อ ชาติ   8.1  ไทย     8.2  จีน   8.3  อื่น ๆ ระบุ.....................................................

 9. สัญชาติ      9.1  ไทย     9.2  จีน   9.3  อื่น ๆ ระบุ.....................................................

 10. ศาสนา    10.1  พุทธ   10.2  อิสลาม   10.3  คริสต์    10.4  อื่น ๆ ระบุ.....................................................

 11. เพศ             11.1  ชาย    11.2  หญิง  12.  สถานภาพ   12.1  โสด          12.2  สมรส          12.3  หม้าย  

 13. อาชีพ.................................................................................    14.  วุฒิการ ศึกษา สูงสุด (ชื่อวุฒิการศึกษา)....................................................................

 15. ที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อ และส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้เรียน

   15.1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน        15.2 ที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน

  15.3 ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้รับฝาก (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)............................................................................................................................................

  15.4 ชื่อสถานที่ (บริษัท/ห้างร้าน หมู่บ้าน คอนโด อาคาร ฯลฯ) ระบุ...............................................................................................................................

  15.5 เลขที่............................ 15.6 หมู่ที่............... 15.7 ตรอก/ซอย................................................ 15.8 ถนน.....................................................

  15.9 ตำาบล/แขวง........................ 15.10 อำาเภอ/เขต............................ 15.11 จังหวัด.............................. 15.12 รหัสไปรษณีย์ 

16.  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ที่บ้าน/คอนโด/อพาร์ตเม้นต ์  ต่อ............................................................

17. เบอร์ที่ทำางาน  ถึงหมายเลข (หากมีโปรดระบุ)............................................. ต่อ........................................... 

18.  เบอร์มือถือ  

19.  ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

  19.1 E-mail address…………….…..…………................…  19.2 Facebook………………………..........…......…  19.3 Line ID…………………………................…

20.  สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ

  จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ตามข้อ 15 เป็นเกณฑ์ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย

1 9 2 5 2 90 9ตัวอย่าง กรอกเป็นตัวเลขทั้งหมด

ลายมือชื่อ...................................................................ผู้สมัคร

ตัวบรรจง (.............................................................................) 

วันที่............. เดือน..................................... พ.ศ. 2566

*  1  1  1  0  0  3  *



21. ข้อมูลชุดวิชาที่ต้องการเรียน (โปรดกรอกรหัสชุดวิชาให้ถูกต้อง)        

รหัสชุุดวิชา ชื่อชุดวิชา การซื้อวัสดุการศึกษา จำานวนเงิน (บาท)

ชุดวิชาที่ 1 

ชุดวิชาที่ 2 

ชุดวิชาที่ 3 

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

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

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

ไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจาก
เคยสมัครเรียนไว้ในรุ่นที่............

ไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจาก
เคยสมัครเรียนไว้ในรุ่นที่............

ไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจาก
เคยสมัครเรียนไว้ในรุ่นที่............

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

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

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

ยอดรวมที่ต้องชำาระเงินทั้งสิ้น ...............................

22. วิธีการชำาระเงินและช่องทางการสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

   1.  ชำาระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอสวิส ร้าน 7-11 หรือ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วย บริการ Pay at Post เท่านั้น และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  

     (ยกเว้นไปรษณีย์ อนุญาตเอกชน)    

   2. ชำาระเงินและสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.  จังหวัด (โปรดระบุ)..........................  ผู้รับเงิน......................................

    เลขที่ใบเสร็จรับเงิน..............................  วันที่........../........../2566  จำานวนเงินที่ชำาระ......................... บาท              (.....................................)

   3. ชำาระเงินและสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำาการของมหาวิทยาลัย         ผู้รับเงิน......................................

    เลขที่ใบเสร็จรับเงิน..............................  วันที่........../........../2566  จำานวนเงินที่ชำาระ......................... บาท              (.....................................)

23. ในกรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ

  ลักษณะความพิการ      23.1 จักษุพิการทั้งสองข้าง       23.2 พิการลักษณะอื่น (ระบุ).............................................................................

  ความสามารถในการเข้าสอบ  23.3 เข้าสอบในห้องสอบปกติ   23.4 ขอให้จัดสอบในห้องสอบชั้นล่าง   23.5 ขอให้บันทึกข้อสอบลงเทปเสียง

    23.6 ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้ใหญ่ขึ้นกว่า 18 พอยท ์  23.7 อื่น ๆ (ระบุ).................................................

24.  ความต้องการเข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร

   24.1 ต้องการเข้าร่วมงานฯ    24.2 ไม่ต้องการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 60 วัน

25.  ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสทางการศึกษาของโครงการสัมฤทธิบัตรในระดับใด

  25.1 มากที่สุด   25.2 มาก   25.3 ปานกลาง   25.4 น้อย   25.5 น้อยที่สุด

หลักฐานการสมัครที่ต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัย (โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่อง )

   1. ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร ติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ด้วยกาวเท่านั้น

   2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-ชื่อสกุลด้านหลังรูปถ่าย (ใช้ในการจัดทำาบัตรประจำาตัวผู้เรียน)

   3. สำาเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่แสดงรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

     หรือสำาเนาหนังสือพาสปอร์ต (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง จำานวน 1 ฉบับ

     -  พระภิกษุ/สามเณรที่ยังไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชนให้ใช้สำาเนาหนังสือสุทธิพระแทนบัตรประจำาตัวประชาชน

     -  นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชนให้ใช้สำาเนาสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด)

   4. สำาเนาหนังสือสำาคัญการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลที่ปรากฏในเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

     ไม่ตรงกัน) จำานวน 1 ฉบับ

   5. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ต้องขัง จะต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัคร                 

          มหาวิทยาลัยจึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้

   6. กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ ให้จัดส่งสำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ หรือสำาเนาสมุดประจำาตัวคนพิการ จำานวน 1 ฉบับ



ระเบียนประวัติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำาปี 2566

รุ่นที่         รหัสรุ่น  
           (โปรดระบุรุ่นที่สมัครเรียน)

ผู้เรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ชัดเจน
และ/หรือทำาเครื่องหมาย     บนตัวเลือกที่ต้องการ สำาหรับเจ้าหน้าที่

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................. นามสกุล..................................................

2. อายุ....................ปี

3. อาชีพในปัจจุบันของท่าน (โปรดระบุอาชีพหลัก)
     (1) ครู/อาจารย์ (2) นักเรียน/นักศึกษา

  (3) ทหาร (4) ตำารวจ

  (5) สถาปนิก (6) บุคลากรทางการแพทย์

  (7) บุคลากรภาคราชการ/พนักงานของรัฐบาล (8) บุคลากรภาคเอกชน

  (9) บุคลากรภาครัฐวิสาหกิจ (10) ข้าราชการบำานาญ

    (11) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ (12) รับจ้างทั่วไป

    (13) เกษตรกร/ประมง (14) พระภิกษุ/นักบวช

    (15) ผู้ต้องขัง (16)  แม่บ้าน

    (17)  ไม่ประกอบอาชีพ (18) อื่น ๆ ระบุ.......................................................

4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่านก่อนเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร
  (1) ประถมศึกษา

  (2) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.6 เดิม ม.3 หรือ ม.ศ.3)

  (3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6 หรือ ม.ศ.5)

  (4) อาชีวศึกษา (ปวช. ฯลฯ)

  (5) ประกาศนียบัตร

  (6) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส., ปวท., ป.กศ.สูง ฯลฯ)

  (7) ปริญญาตรี

  (8) ปริญญาโท

  (9) ปริญญาเอก

5. ขณะที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ท่านเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

   ของ มสธ. ด้วยหรือไม่
  (1) เป็น (2) ไม่ได้เป็น

6. ขณะนี้ท่านกำาลังศึกษาอยู่ในระดับใดนอกเหนือจากการเรียนกับ มสธ.
  (1) ประถมศึกษา     

  (2)  มัธยมศึกษาตอนต้น

  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

  (4) ปวช./ปวท./ปวส./ประกาศนียบัตร

  (5)  ปริญญาตรี

  (6)  ปริญญาโท

  (7)  ปริญญาเอก

  (8) ไม่ได้ศึกษา

  
1   2

3   4

7

6

5



สำานักการศึึกษาต่อเน่�อง มหาวิทยาลััยสุโขทัยธรรมาธิราช

เม่�อกรอกเสร็จแลั้ว โปรดส่งค่นพร้อมใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร

ผู้เรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ชัดเจน
และ/หรือทำาเครื่องหมาย     บนตัวเลือกที่ต้องการ สำาหรับเจ้าหน้าที่

7. ท่านสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรมาแล้วกี่ครั้ง
  (1) ครั้งแรก (2) 2-3 ครั้ง (3) 4-6 ครั้ง

  (4) 7-10 ครั้ง (5) 11 ครั้งขึ้นไป

8. ท่านทราบข่าวการสมัครเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  (1) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (2) โปสเตอร์/แผ่นปลิว/แผ่นพับ

  (3) ข่าว มสธ. (4) เอกสารการสมัครจาก มสธ.

  (5) หน่วยงานต้นสังกัด (6) หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร

  (7) เคยสมัครเรียนมาแล้ว (8) วิทยุกระจายเสียง

  (9) วิทยุโทรทัศน์ (10) มาติดต่อกับ มสธ. ด้วยตนเอง

  (11) โรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการ (12) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.  

   การศึกษา มสธ.  จังหวัด............................

  (13) ที่ทำาการกำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน (14) มุมสัมฤทธิบัตร หรือมุมเรียนล่วงหน้า

  (15) ห้องสมุด “มุม มสธ.” (16) ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.

  (17) คำาแนะนำาของผู้อื่น (18) บุคลากรของ มสธ.

  (19) Internet Website ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th

9. เหตุผลการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  (1) โอนเข้าหลักสูตรการศึกษาของ มสธ.

  (2) โอนเข้าหลักสูตรการศึกษาสถาบันอื่น

  (3) ต้องการทดสอบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล

  (4) ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียน

  (5) ความก้าวหน้าทางวิชาการ

  (6) นำาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ/ชีวิตประจำาวัน

  (7) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  (8) เป็นความต้องการของหน่วยงาน

  (9) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับหน่วยงาน

  (10) ต้องการใบสัมฤทธิบัตร

  (11) ต้องการเข้าโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า

10.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสทางการศึกษา 

  ของโครงการสัมฤทธิบัตรในระดับใด
  (1) มากที่สุด    (2) มาก      (3) ปานกลาง      (4) น้อย      (5) น้อยที่สุด

11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ......................................................................................................

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

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

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

9 - 17

18 - 27

8

39

28 - 32

33 - 38


