คู่มือนักศึกษา.... ( 1 )

คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา
2

555

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

( ) ....คู่มือนักศึกษา
   2   

พระราชดำรัส
“...ก ารทตี่ งั้ ม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยน ี้ ถ อื ว่าเป็นม หาวิทยาลัยท สี่ มัยใหม่
ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษา
วิทยาการ วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทย
ก็ม คี วามเฉลียวฉลาดข าดแต่โอกาสทีจ่ ะได้ข ยายความรขู้ ยายความ
สามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียน
ในขนั้ ส งู จ ะเรียกได้ว า่ ท ดั เทียมอารยประเทศไม่แ พ้ค นอนื่ อ าจจะด กี ว่า
คนอื่นด้วยซำ้ ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทยได้มี
โอกาสที่จะเล่าเรียน...é” (1)

(1 )พ ระราชดำรัสข องพระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั ร ชั กาลปจั จุบนั   พ ระราชทานในโอกาสทศี่ าสตราจารย์ ดร.ว จิ ติ รศ รีส อ้าน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำนายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทาน
แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2524
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คำนำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ขณะเดียวกันก็มุ่งให้ผู้ศึกษาใช้เวลากับมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเพื่อ
ให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ดังกล่าว คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เล่มนี้ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวทาง
การศึกษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่จำเป็น และสามารถติดต่อ
ประสานกับมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่นักศึกษาต้องให้ความสนใจคู่มือนี้
อย่างจริงจังและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาทุกคน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1. ความรู้เกี่ยวกับม หาวิทยาลัย
1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

ม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช เป็นส ถาบันอ ุดมศึกษาทเี่กิดข ึ้นจ ากแนวความคิดเรื่องการขยาย
และกระจายโอกาสทางการศกึ ษาระดับอ ดุ มศึกษาแก่ป ระชาชนให้ก ว้างขวางยงิ่ ข นึ้  โดยใช้ท รัพยากรทมี่ จี ำกัด
ให้เกิดป ระโยชน์ส งู สุด รัฐบาลจงึ ได้ด ำเนินก ารจดั ต งั้ ม หาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชขนึ้ อ กี แ ห่งห นึง่ ม ลี กั ษณะ
เป็นม หาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล พระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ç “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”é ตาม
พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น çกรมหลวง
สุโขทัยธ รรมราชาé และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อว ันที่ 5 
กันยายน พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นว ันสถาปนามหาวิทยาลัย และ
ในฐานะทเี่ ป็นม หาวิทยาลัยข องรฐั  มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าชมอี ำนาจให้ป ริญญาและประกาศนียบัตร
ที่ม ีศ ักดิ์แ ละสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ทุกประการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใน พ.ศ. 2542 ทรงมีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ใน พ.ศ. 2547
ทรงมีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์ ใน พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน
ทรงมีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งร องศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เป็นอ ธิการบดี
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี   ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับ
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 12 สาขาวิชา ดังนี้

1. ส าขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

2. ส าขาวิชานิติศาสตร์

3. ส าขาวิชานิเทศศาสตร์

4. ส าขาวิชารัฐศาสตร์

5. ส าขาวิชาวิทยาการจัดการ

6. ส าขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. ส าขาวิชาศิลปศาสตร์

8. ส าขาวิชาศึกษาศาสตร์

9. ส าขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

11.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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ภายหลังจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยระบบการศึกษาทางไกลได้รับความสำเร็จ
เป็นที่ยอมรับว่า มีมาตรฐานในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยระบบปิดทั่วไป จึงได้จัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอกขึ้น 	

1.2  ระบบการศึกษา


มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช กำหนดระบบการศกึ ษาสำหรับห ลักสูตรประกาศนียบัตรบณ
ั ฑิต
ทางการบริหารการศึกษาไว้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
อิสระด้วยตนเอง ภายใต้การให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นระบบและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็น
ชุดวิชาที่ม ีลักษณะบูรณาการ และมีค่าไม่น้อยกว่าช ุดว ิชาละ 6 หน่วยกิต
2. มหาวิทยาลัยจัดระบบการให้คำแนะนำปรึกษา ด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ การเข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิสมั พันธ์ การเข้าร บั ก ารสมั มนาเสริม การเข้าร บั ก ารสมั มนาเข้มแ ละการเข้าร บั ก ารอบรมเข้มป ระสบการณ์
วิชาชีพป ระกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก ำหนดไว้ในหลักสูตร

3. ม หาวิทยาลัยถ า่ ยทอดเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ท างวชิ าการโ ดยผา่ นสอื่ ก ารสอนทางไกล 
ประกอบดว้ ยสอื่ ส งิ่ พ มิ พ์ สือ่ ว ทิ ยุก ระจายเสียง สือ่ ว ทิ ยุโทรทัศน์ สือ่ โสตทศั น์ สือ่ อ เิ ล็กทรอนิกส์ สือ่ โทรคมนาคม 
และสื่ออ ื่นๆ ตามความเหมาะสม

4. มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีก ารศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคต้น และภาคปลาย ภาคการศึกษาแต่ละภาคมีร ะยะเวลาเรียนไม่น ้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด ้วย การศึกษาในระดับบ ัณฑิตศ ึกษา

5. ม หาวิทยาลัยจ ดั ให้ม แี หล่งว ชิ าการบณ
ั ฑิตศ กึ ษาในสว่ นกลาง ณ สำนักบ รรณสารสนเทศ และ
ส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์บริการการศึกษาอื่นๆ
6. ก ำหนดเวลาการศกึ ษา มหาวิทยาลัยก ำหนดเวลาทนี่ กั ศึกษาควรใช้ในการศกึ ษาชดุ ว ชิ าแต่ละ
ชุดว ชิ าในแต่ละสปั ดาห์ เพือ่ เป็นแ นวทางให้น กั ศึกษาสามารถวางแผนการศกึ ษาของตนเองได้อ ย่างเหมาะสม 
โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำหนดเวลาแตกต่างกันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลา
ศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ป ระมาณ 18 ชั่วโมงต่อส ัปดาห์ โดยกระจายเวลาสำหรับแ ต่ละกิจกรรมตามที่ระบุ
เป็นส ัญลักษณ์ดังนี้

6  (อ - ส - ป - ก) = 18 ชั่วโมง
6 หมายถึง 6 หน่วยกิต

อ หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากเอกสารประมวลสาระชุดว ิชา
ส หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากสื่ออ ื่น

ป หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ (สัมมนาเข้ม)

ก หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากแหล่งอื่นและจากการร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
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2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยทั่วไปชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่1 6  (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง

6    -  6 หน่วยกิต

14  -  ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ประมาณ 14 ชั่วโมง/สัปดาห์

2  -   ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/ส ัปดาห์

0  -  ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ

2  -   ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

รูปแบบที่2 6  (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง

6   -   6 หน่วยกิต

12   -   ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

2   -   ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/ส ัปดาห์

2   -  กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

2   -   ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รูปแบบที่3  6  (10-2-4-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง

6  -   6 หน่วยกิต

10   -   ศึกษาจากประมวลสาระชุดว ิชา ประมาณ 10 ชั่วโมง/ส ัปดาห์

2   -   ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

4   -  กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

2    -   ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาเสริมแ บบ
เผชิญหน้า และสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์


1.3  กระบวนการศึกษา


นักศึกษาจะศึกษาโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้ คือ สื่อหลัก สื่อเสริม ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า 
และเข้าร ่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ รายละเอียดมีดังนี้

1. ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่
		 1.1 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรม และ
วิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย
				 1.1.2		 ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่ทดแทนการบรรยาย ความคิดเห็น ผลงาน
และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตำราชุดตามปกติ ชุดวิชาละ 15 เรื่อง
หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 5-15 ชั่วโมง
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				 1.1.2		 แนวการศึกษา เป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วนแนะนำ
ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการสอนประจำหน่วย
การสอน สาระสังเขปและกิจกรรมและส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม บทความอ้างอิง หรือสิ่งสิ่งพิมพ์
ที่จำเป็นและเหมาะสม
				 1.1.3		 แผนกิจกรรมการศึกษาประจำชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบ กิจกรรมการ
ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาตลอดภาคการศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษาแผนกิ จ กรรมการศึ ก ษาประจำชุ ด วิ ช า
ก่อนดำเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของของเนื้อหาชุดวิชา
การเตรียมตัวของนักศึกษา การดำเนินการศึกษา งานที่กำหนดให้ทำ การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมิน
ผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจำสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน
		 1.2 กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ แนวการ
ศึกษา ประกอบด้วย
				 1.2.1		 บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จำนวนรวม 15 โมดูล
				 1.2.2		 แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจำหน่วย แบบ
ประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจำตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน
2. ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนออฟไลน์
(วีซีดี/ดีวีดี) บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบ
ด้วย
		 2.1 สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น สื่ อ เอกสารที่ แ นะนำให้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสริ ม ความรู้ นอกเหนื อ
ไปจากการศึกษาสาระสำคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
		 2.2 การเรี ย นการสอนออนไลน์์ เป็ น การเน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบปฏิ สั ม พั น ธ์
บนเครื อ ข่ า ย การปฐมนิ เ ทศชุ ด วิ ช า รายละเอี ย ดชุ ด วิ ช า ปฏิ ทิ น การศึ ก ษา การมอบหมายกิ จ กรรม
การตรวจกิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ การตอบคำถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์			
		 2.3 สื่ อ โสตทั ศ น์ คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง เช่ น
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่
วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น
		 2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และฐานข้อมูลของสถาบันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูล
CD-ROM ในสาขาวิชาต่าง ๆ
3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
		 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาที่
ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายใต้การให้คำแนะนำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่าง ๆ
ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจาก อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
		 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่
ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อแนะแนวและตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการ
สอน และเพื่อปรึกษาในการทำผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้
		 4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย จัดให้นักศึกษาเข้า
รับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการสัมมนาแบบเข้ม ประมาณ 2 วัน เพื่อทำความเข้าใจวิธีการศึกษา
ระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนัน้ เป็นการทำความเข้าใจเกีย่ วกับรายละเอียดของโครงสร้าง
เนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน 		
		 4.2 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็น
กิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำหนดไว้ในแผนกิจกรรม
การเรียนและแนวการศึกษา นักศึกษาต้องอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจารย์จะให้คะแนนการ
สัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการ
ฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ
		 4.3 การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น
การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการ
เฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม

5. ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรม
ประสบการณ์ว ิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนสำเร็จก ารศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ร ่วมฝึกท ักษะที่จำเป็น
ของวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรม 5 วัน
6. การสอบประจำชุดวิชา นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก ำหนด สำหรับ
สนามสอบมหาวิทยาลัยจะกำหนดตามที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ณ วันสมัครเข้าศึกษา 
ในกรณีมีความจำเป็นจะขอย้ายสนามสอบให้ดำเนินการแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนัก
บัณฑิตศ ึกษา ภายใน 45 วันก่อนสอบ (กำหนดการสอบภาคต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม กำหนดการ
สอบภาคปลายประมาณปลายเดือนเมษายน) กรณีนักศึกษามีความจำเป็นต้องย้ายสนามสอบภายในระยะ
เวลาน้อยกว่า 45 วัน ต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ คำสั่งย้ายราชการด่วน เป็นต้น 
การแจ้งผลการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน 45 วันหลังจากวันสอบ
	7.การประเมินผลการศึกษา การประเมินผลการศึกษา ประเมินผ ลจาก

1)  ผลงานที่มอบหมายให้ทำ

2)  การสอบชุดวิชาประจำภาคการศึกษา

 3)  การเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพป ระกาศนียบัตรบัณฑิต
8.การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา
		 8.1 การวดั และประเมินผลการศกึ ษาของแต่ละชดุ วชิ า ใช้อ กั ษรระดับค ะแนนดงั ตอ่ ไปน้ี
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อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D
F

ความหมาย
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
ผลการประเมินขั้นดีม าก (Very Good)
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
ผลการประเมินขั้นตก (F ailed)

คะแนนต่อ1หน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0
0

นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตำกว่า 2.0 ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ในชุดวิชานั้น ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
I (Incomplete)    

การประเมินผ ลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ด ำเนินกิจกรรม

ครบตามที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
 P (Passed)
สอบผ่านสำหรับการประเมินผ ลที่ไม่ค ิดค ะแนน
U (Unsatisfactory)
สอบไม่ผ่านสำหรับการประเมินผ ลที่ไม่ค ิดค ะแนน
 W (Withdrawn)
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่น ักศึกษาขอถอนชุดว ิชาที่ล งทะเบียนเรียน

ไว้แล้ว ภายในระยะเวลาที่ม หาวิทยาลัยกำหนด
 N (Not Graded and Credited) ไม่นับคะแนน
 SP (Suspended)
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนในภาคการศึกษา
ที่ผ่านมา
			 8.2  การคำนวณหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม มีว ิธีก ารดังนี้


1)  การคำนวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษาจะกระทำ
เมื่อส ิ้นภ าคการศึกษาแต่ละภาค


2) ก ารนบั จ ำนวนหน่วยกิตส ะสม เพือ่ ค ำนวณคะแนนเฉลีย่ ส ะสมตลอดหลักสูตรให้น บั 
และคำนวณจากชุดวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

  3)  การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน จะบันทึกผล
การเรียนในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP และ
ไม่นำไปคำนวณคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยส ะสม
	
9.การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สำเร็จก ารศึกษาต้องมีค ุณสมบัติ ดังนี้

   7   .... คู่มือนักศึกษา

 1.  สอบได้จำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และได้
ผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น ้อยกว่า 3.00 และไม่มีช ุดว ิชาใดได้ร ะดับคะแนน
ต่ำกว่า 2.00

2. เข้าร บั ก ารอบรมเข้มป ระสบการณ์ว ชิ าชีพป ระกาศนียบัตรบณ
ั ฑิตท างการบริหารการศกึ ษา
และผ่านการประเมิน

3.  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 4.  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

 5.  ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
	
10. ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สอบได้จำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร 
และเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา ตามข้อ 9 แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องการแจ้งจบ
การศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มใบคำร้อง มสธ. บ29 และชำระค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษา และ
หนังสือร ับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 300 บาท โดยทางธนาณัติ หรือ Pay at Post พร้อมแนบรูปถ่ายที่
1 ้ว จำนวน 4 รูป
แต่งก ายสุภาพ (ไม่ต้องสวมครุย) ขนาด 1 - 1   นิ
2
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2.	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)

2.1ชื่อหลักสูตร


ห ลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
Graduate Diploma Program in Educational Administration


2.2ชื่อประกาศนียบัตร



ชื่อเต็ม  
อักษรย่อ 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 
อักษรย่อภ าษาอังกฤษ


2.3วัตถุประสงค์

ป ระกาศนียบัตรบัณฑิตท างการบริหารการศึกษา
ป. บัณฑิตท างการบริหารการศึกษา
Graduate Diploma in Educational Administration
Grad. Dip. in Educational Administration


1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพ ทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาประจำการให้สูงขึ้นและมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ข องสังคมและประเทศชาติ

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาที่เหมาะสมกับการบริหารและ
จัดการในภาวะเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร มีภ าวะผู้นำในทางบริหารและทางวิชาการ สามารถ
ประยุกต์ค วามรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพก ารบริหารการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและจรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนวิทยฐานะและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น

4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษา
อันจะนำไปสู่ก ารสร้างศรัทธา การยอมรับ และเกียรติภูมิแ ห่งว ิชาชีพ


2.4 	คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


1. เป็นผ สู้ ำเร็จก ารศกึ ษาไม่ต ่ ำกว่าร ะดับป ริญญาตรีห รือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยห รือส ถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
2. เป็นบ คุ ลากรประจำการซงึ่ ด ำรงตำแหน่งผ บู้ ริหารการศกึ ษา ผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา ครู คณาจารย์ 
หรือบ ุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือ
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3. เป็นบ คุ ลากรอนื่ ท ปี่ ฏิบตั งิ านหรือม ปี ระสบการณ์เกีย่ วกบั ก ารศกึ ษาและตอ้ งการพฒ
ั นาความรู้
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

ผู้ท ี่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอ ุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกให้ออก
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากมีค วามประพฤติเสื่อมเสีย


2.5		 การประกันคุณภาพของหลักสูตร

	ระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร
	
2.5.1 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารทางการศึกษา


1)  ก ารพฒ
ั นาและปรับปรุงห ลักสูตรมคี ณะกรรมการพฒ
ั นา/ป รับปรุงห ลักสูตร ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิท ั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีก ารประเมินแ ละปรับปรุงห ลักสูตรทุก 5 ปี


2)  มีการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา คณะกรรมการที่ปรึกษา สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัย


3)  มีอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผ ิดช อบหลักสูตรซึ่งม ีค ุณวุฒิแ ละจำนวน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของแขนงวิชาบริหารการศึกษา และ
คณะกรรมการบณ
ั ฑิตศ กึ ษา สาขาวชิ าศกึ ษาศาสตร์ ทำหน้าทีร่ บั ผ ดิ ช อบบริหารจดั การหลักสูตรให้ม คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอน ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย


4)  การจัดการเรียนการสอนชุดวิชาในหลักสูตร ดำเนินการโดยคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาซึ่งได้จัดทำแนวการศึกษาและแผนกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิ และปฏิบัตงิ าน
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้นักศึกษาส่งงานและพบกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มเพื่ออภิปรายและรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานที่ทำ พร้อมกับมีการให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน 
เพื่อน ำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน


5) การวัดและประเมินผลการศึกษา มีก ารประเมินผ ลการศึกษา และคุณภาพการเรียน
การสอนที่ห ลากหลายและเชื่อถือได้ มีกระบวนการวัดแ ละประเมินผ ลในระบบทางไกลที่มีป ระสิทธิภาพ


6)  การรายงานผลและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ มีการรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรตอ่ มหาวทิ ยาลัย และหน่วยงานทเี่ กีย่ วข้องทกุ ป กี ารศกึ ษา รวมถงึ ม กี ารประชาสัมพันธ์
ผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อสาธารณชนเป็นป ระจำทุกปี
	
2.5.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน


1)  สื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำประมวลสาระชุดวิชา และแนวการ
ศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเนื้อหาความรู้ แนวทางในการศึกษา และดำเนินกิจกรรมการเรียนให้นักศึกษาทุกชุดวิชา
เอกสารดังกล่าวพัฒนาโดยคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมจำนวน 9 คน มีการประเมินชุดวิชาและนำผลมาปรับปรุง มีคณะกรรมการ
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จ ัดทำเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม (Supplement) เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย มีก ารถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
และประสบการณ์ทางวิชาการโดยใช้สื่อการสอนทางไกลประกอบด้วยสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ (ประมวล
สาระ แนวการศึกษา แผนกิจกรรม) เทปเสียง วิดีทัศน์ การสัมมนาเสริม/เข้มแบบเผชิญหน้า การเรียน
โดยระบบ Teleconference หรือรูปแบบอื่น และการเรียนโดยใช้ e - Learning หรือ Computer online หรือ
สื่ออ ิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น เป็นต้น

2) มหาวิทยาลัยม ศี นู ย์ว ทิ ยพฒ
ั นา 10 แห่ง ซึง่ จ ะใช้เป็นส ถานทที่ อี่ าจารย์พ บกบั น กั ศึกษา
ในกจิ กรรมการสมั มนาของแต่ละชดุ ว ชิ า ศูนย์ว ทิ ยพฒ
ั นาแต่ละแห่งม หี อ้ งประชุมร วมและหอ้ งสมั มนายอ่ ย มี
ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์พ ร้อมอุปกรณ์ส ำหรับก ารเรียนการสอนและฝึกป ฏิบัตใินชุดว ิชาต่างๆ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถดำเนินการขอความร่วมมือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
	2.5.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

1) มีระบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้วยการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
แต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย ได้แก่ จดหมาย 
โทรศัพท์ มาพบด้วยตนเอง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

2)  มีระบบการสนับสนุน และการให้ คำแนะนำนักศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและ
ระดับชุดวิชาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ที่ป รึกษา เอกสาร วีซ ีดี สื่อสิ่งพ ิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ
สื่ออ ิเล็กทรอนิกส์ แผนการสอนประจำชุดวิชาและประจำหน่วยการสอน เป็นต้น

3)  มีการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น คู่มือ 
รายการวิทยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซีดี วีซีดี เว็บไซต์ Web Casting เป็นต้น


4)  มีการจัดบริการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อบรมเข้ม อบรมเข้มพิเศษ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตามความจำเป็นในหลักสูตรและในแต่ละชุดวิชา ฯลฯ
2.5.4 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต


1)  มีการศึกษาวิจัยความต้องการของสังคม และความเป็นไปได้ห รือความพร้อมในการ
เปิดสอนตามหลักสูตร


2)  ม กี ารศกึ ษาวจิ ยั เพือ่ ป ระเมินค วามพงึ พ อใจของนายจ้าง/ผ ปู้ ระกอบการ หรือผ ใู้ ช้บ ณ
ั ฑิต 
โดยศึกษาความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติง าน ความมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ


3)  ม กี ารศกึ ษาตดิ ตามผลการทำงานของบณ
ั ฑิต และความพงึ พ อใจของบณ
ั ฑิตท จี่ บจาก
หลักสูตร
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2.6 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร








1)โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 
  
4 ชุดว ิชา (24 หน่วยกิต)
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น ้อยกว่า 4 ชุดว ิชา 24 หน่วยกิต
2)รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

23700  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 

23501  สารสนเทศและการวิจัยก ารบริหารการศึกษา

23503  การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

23599 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ว ิชาชีพท างการบริหารการศึกษา*

2.7 	แผนการศึกษา

									




หน่วยกิต(กำหนดเวลาการศึกษา)
ภาคการศึกษาที่1			

			
23700  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
6 (14-2-0-2)

23501  สารสนเทศและการวิจัยก ารบริหารการศึกษา 
6 (12-2-2-2)
ภาคการศึกษาที่2

23503  การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

6 (14-2-0-2)

23599  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ว ิชาชีพท าง 
6 (10-2-4-2)
การบริหารการศึกษา

2.8 รายละเอียดชุดวิชา
23700  	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 		
			 Theories and Practices in Educational Administration
ความหมาย   ความสำคัญ   ขอบข่าย และพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารและ
แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาที่สำคัญ  ได้แก่  
ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎีระบบ พฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นำ  การจูงใจ  การติดต่อสื่อสาร  การตัดสินใจ
การพัฒนาองค์การ  การบริหารความขัดแย้ง  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ  การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการคุณภาพการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี  
หลักการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
*นักศึกษาต้องเข้าร ับก ารอบรมเข้มป ระสบการณ์วิชาชีพก ่อนสำเร็จก ารศึกษา
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23501   	สารสนเทศ และการวิจัยการบริหารการศึกษา				
			 Information and Research in Educational Administration
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การวิเคราะห์ การพัฒนาระบบ และการใช้
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารและ
การวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ลักษณะและประเภทการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรมการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับองค์การทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินโครงการ
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการประเมิน
การศึกษา   หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทของผู้บริหารในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  การนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา และกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
นวัตกรรม และการวิจัยการบริหารการศึกษา
23503   	การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา			
			 Organization and Management of Educational Institutions
ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการในการบริหารและการจัดการองค์การ
การกำหนดบทบาทและภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์การทางการศึกษา   การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  หลักการพัฒนาหลักสูตร การบริหารและ
การกำกับติดตามการนำหลักสูตรไปใช้   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร  แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิค กลยุทธ์และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา
การวางแผนและการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับ
การบริหารการศึกษา  การบริหาร การแสวงหา และการใช้ทรัพยากรการศึกษา  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พัฒนา
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   การจัดระบบและการบริหาร
งานธุรการงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการควบคุมภายใน  เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงานและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
23599  	การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา*     	
			 Skills Development and Professional Experiences in Educational
			 Administration
การฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำทางการศึกษา   การวิเคราะห์ กำหนด
พัฒนา และประเมินนโยบายและแผนการศึกษา   การวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และแผนพัฒนา
* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
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คุณภาพการศึกษา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีใน
การเป็นผู้นำทางการศึกษา   การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพเพื่อให้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูบ้ ริหารการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะ มีพฤติกรรม และมีการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา   การพัฒนาผู้เรียนโดย
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม และความสามัคคี
ในหมู่คณะ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน
เต็มศักยภาพ หลักการและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน บทบาทของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน ท้องถิ่น
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร และ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ ชุดวิชานี้มีการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และมีการอบรมเข้ม 5 วัน เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา  

   14   ....คู่มือนักศึกษา

3. การติดต่อก ับม หาวิทยาลัย
u

ก่อนการศึกษา

1. การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

	
1.1 	 เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
		 = ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศ ึกษา สำนักบัณฑิตศ ึกษา โทร. 0 2504 7560 - 4
		 = Website ของ มสธ. www.stou.a c.th คลิกไปที่ บัณฑิตศ ึกษา
1.2 เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

 1) การสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ (ส ั่งจ่ายค่าใบสมัครด้วยธนาณัติเท่านั้น)
		= ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศ ึกษา สำนักบัณฑิตศ ึกษา มสธ. (ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210)

 2) เดินทางมาซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
		 = อาคารบริการ 1 ชั้น 2 (ตึกหน้าเสาธง) 
		 = ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ (อ าคารบริภัณฑ์ ชั้น 1)
1.3 เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
		 มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง(ช ำระค่าสมัครเป็นเงินสด)
			 = อาคารบริการ 1 ชั้น 2 (ตึกหน้าเสาธง)
			 = ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
			 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์(ชำระค่าสมัครด้วยPayatPostเท่านั้น)
			 = ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.

การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)

2 .1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
			 = ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
2.2เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
			 = ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
			 = ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. (โรงเรียนประจำจังหวัดท ุกจังหวัดท ั่วป ระเทศ รวม 80 แห่ง)
	
2.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
			 = ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง (กรณีเดินทางไปติดต่อด ้วยตนเองเท่านั้น)
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u

ระหว่างการศึกษา

1. การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

	
1.1เรื่องการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
		 = ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศ ึกษา สำนักบัณฑิตศ ึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7

1.2เรือ่ งก ารลงทะเบียนเรียนเพิม่ -ถ อนชดุ ว ชิ าล าพกั ก ารศกึ ษาเปลีย่ นทอี่ ยู่ เปลีย่ นสนามสอบ
			 ทำบัตรนักศึกษาใหม่และการชำระค่าธรรมเนียมคำร้องต่างๆ
		 = ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศ ึกษา สำนักบัณฑิตศ ึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4
	1.3เรื่องสอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา
		= อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแ รกเข้าศ ึกษา
	
1.4เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ และการอบรมเสริมประสบการณ์
			
มหาบัณฑิต
		 = ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศ ึกษา สำนักบัณฑิตศ ึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7 
	1.5เรื่องการสอบถามผลสอบชุดวิชาต่างๆ
		 = Website ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศ ึกษา ขอตรวจสอบผลสอบ
		 = สอบถามผลสอบทาง Info Voice หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7799
	1.6เรื่องการขอใบรายงานผลการศึกษาและการขอหนังสือรับรองอื่นๆ
		 = ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา  หรือที่อาคารบริการ 1 ชั้น 2
(ตึกหน้าเสาธง)  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4
	
1.7 เรื่องการรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
		= สำนักการศึกษาต่อเนื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7717

2 .การติดต่อกับศูนย์วิทยพัฒนามสธ.
	
2.1เรื่องการลงทะเบียนเรียนและคำร้องต่างๆ
		 = งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง 
	
2.2เรื่องสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ
		 = งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง 
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1.

รู้จักกับมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศ ึกษา มีด ังนี้
1. หน่วยงานบริหาร ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
		
ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองพัสดุ กองแผนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์สัมมนา

2.หน่วยงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน คือ

	
1. 	สำนักบริการการศึกษา

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจำ
ภูมภิ าค และ ศูนย์บ ริการการสอนทางไปรษณีย์ มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบการจดั ส ง่ เอกสารและวสั ดุก ารศกึ ษา และ
บริการแนะแนว แก่นักศึกษา
2.สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดร ะบบและวิจัยส ื่อก ารศึกษา ศูนย์บริการการสอน
ทางวิทยุแ ละโทรทัศน์ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์ผลิตภ าพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อก ารศึกษา ฝ่ายวิศวกรรม
เทคโนโลยีก ารสอื่ สาร และศนู ย์ค อมพิวเตอร์ช ว่ ยสอน มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบเกีย่ วกบั ก ารจดั ร ะบบ ออกแบบ ผลิต 
และวิจัยสื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาและสื่อการศึกษาอื่นๆ อันได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วิทยุโทรทัศน์ เทปวีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดีภาพ ซีดีเสียง เอกสารโ สตทัศน์ สื่อป ระสม และสื่ออ ิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ รวมทั้งให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
	
3.สำนักวิชาการ

 ป ระกอบดว้ ย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพฒ
ั นาคณาจารย์ ฝ่ายพฒ
ั นาหลักสูตรและ
การสอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่รับผ ิดช อบงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริม
การแต่งต ำรา การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้แ ก่คณาจารย์ และการจัดง านพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
	
4. สำนักทะเบียนและวัดผล

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผลการ
ศึกษา ศูนย์วิจัยแ ละพัฒนาแบบทดสอบ และศูนย์วิชาการประเมินผ ล มีหน้าท ี่ความรับผิดช อบเกี่ยวกับการ
รับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดท ำแบบทดสอบ การจัดส อบ การประมวลผลการสอบ การ
แจ้งผ ลสอบ การออกเอกสารสำคัญในการสำเร็จก ารศกึ ษา การพฒ
ั นาแบบทดสอบ การจดั ร ะบบคลังข อ้ สอบ
และการให้บ ริการตอบปัญหาแก่นักศึกษาและผู้เรียน
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5 .สำนักบรรณสารสนเทศ

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสนเทศ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีบ รรณสารสนเทศ มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบงานการจดั บ ริการหอ้ งสมุดแ ละสารนิเทศ ในลกั ษณะเครือ
ข่ายห้องสมุดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับส่วนกลาง ณ อาคารบรรณสารและบางส่วน
ของอาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระดับจังหวัดจ ัดบ ริการ ณ ศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด และห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร และ
ในระดับภาค จัดบริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักวิทยพัฒนาใน 10 จังหวัด
ทั่วป ระเทศ และศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ศูนย์
	
6.งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา

 ป ระกอบดว้ ย สำนักงานเลขานุการ ตัง้ อ ยู ่ ณ อาคารวชิ าการ 1 มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช
และศนู ย์ว ทิ ยพฒ
ั นา 10 แห่ง ตัง้ อ ยูใ่ นตา่ งจงั หวัดท วั่ ป ระเทศ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช เพชรบุร ี นครนายก 
นครสวรรค์ ลำปาง สุโขทัย จันทบุร ี อุบลราชธานี และอดุ รธานี ศูนย์ว ทิ ยพฒ
ั นาแต่ละแห่งให้บ ริการครอบคลุม
พื้นที่ 5 - 10 จังหวัด โดยรอบ ศูนย์วิทยพัฒนามีหน้าท ี่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรองรับกิจกรรม
การสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล ตลอดจนเป็นเครือข่ายการให้
บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
	
7.สำนักพิมพ์

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่และ
จัดจำหน่าย มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดจำหน่ายเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและ
สื่อส ิ่งพ ิมพ์ข องมหาวิทยาลัย
	
8.สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่าย
อุทยานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
การจัดฝึกอบรม การจัดโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป และ
การจัดอุทยานการศึกษา
	
9.สำนักคอมพิวเตอร์

 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติก ารประมวลผล 
และฝา่ ยวเิ คราะห์แ ละพฒ
ั นาระบบ มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบเกีย่ วกบั ก ารพฒ
ั นาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
การจดั เก็บแ ละประมวลผลขอ้ มูลน กั ศึกษา การดแู ลรกั ษา และให้บ ริการผใู้ ช้ร ะบบเครือข า่ ยคอมพิวเตอร์ การ
ผลิตส ื่อค อมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ
	
10.สำนักบัณฑิตศึกษา

ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจกรรม
ปฏิสมั พันธ์บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา ฝ่ายสง่ เสริมม าตรฐานบณ
ั ฑิตศ กึ ษา และฝา่ ยการศกึ ษานานาชาติ มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบ
งานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริม/เข้มประจำชุดวิชา การสัมมนาเข้ม
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา งานโครงการความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบ ัณฑิตศึกษา
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11. สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ประกอบดว้ ย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวจิ ยั  ฝ่ายพฒ
ั นาและเผยแพร่ง านวจิ ยั 
ศูนย์วิจัยทางการศึกษาทางไกล และศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านนโยบายและแผนงานวิจัย โดย
ท ำหน้าทีส่ ่งเสริมส นับสนุนแ ละประสานงานวิจัยข องมหาวิทยาลัย ทั้งด ้านการวิจัยพ ื้นฐ าน การวิจัยป ระยุกต์ 
การวิจัยแบบสหวิทยาการของสาขาวิชาและสำนักต่างๆ และการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของความเชี่ยวชาญในระบบการสอน
ทางไกล ตลอดจนการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้

3.หน่วยงานวิชาการ


ประกอบดว้ ย 12 สาขาวชิ า ซึง่ แ ต่ละสาขาวชิ ามฐี านะเทียบเท่าค ณะ รายละเอียดของแต่ละสาขาวชิ า
มีดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาสารสนเทศ ระดับ
ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาสารสนเทศและแขนงวิชาไทยคดีศึกษา และระดับประกาศนียบัตร (1ปี)
ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู กฎหมาย ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม
งานสำนักงาน คอมพิวเตอร์ ช่าง การสาธารณสุข และการเกษตร) ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
(กลุ่มวิชางานสารนิเทศทั่วไปและกลุ่มวิชางานสารนิเทศสำนักงาน) และประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาประถมศึกษา และแขนงวิชา
มัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง (2 ปี) แขนงวิชาประถมศึกษา แขนงวิชามัธยมศึกษา แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา แขนงวิชาการแนะแนว แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
และแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
และประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
		 ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนงวิชาการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่   ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ และแขนงวิชา
บริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง และแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
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ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจและ
แขนงวิชาการตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
4. สาขาวิชานิติศาสตร์
		 หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) ระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) และประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน (1 ปี)
ระดั บ ปริ ญ ญาโท เปิ ด สอนหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกกฎหมายธุ ร กิ จ
วิชาเอกกฎหมายมหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญา และขบวนการยุติธรรม
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน ได้ แ ก่ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) แขนงวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์
และระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง (2 ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตร (1 ปี) แขนงวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
(2 ปี) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ระดั บ ปริ ญ ญาโท เปิ ด สอนหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรมหาบั ณฑิ ต วิ ช าเอกเศรษฐศาสตร์
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน และวิชาเอก
พั ฒ นาการเด็ ก และครอบครั ว และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต่ อ เนื่ อ ง (2 ปี ) วิ ช าเอกโภชนาการชุ ม ชน
วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว วิชาเอกธุรกิจการอาหาร และวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร
ระดับปริญญาโท   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัว
และสังคม
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
9. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรและแขนง
วิชาสหกรณ์ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
และแขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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		 ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
และแขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์  
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี)และระดับ
ประกาศนียบัตร (1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงาน
สื่อสารมวลชน
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร
การพยาบาล
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2.

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแ บ่งอ อกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนทที่ ำหน้าทีบ่ ริหารงานบณ
ั ฑิตศ กึ ษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศ ึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีอ ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.สภามหาวิทยาลัย


มีอ ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอ ำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ว างนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกบั ก ารศกึ ษา การวจิ ยั  การให้บ ริการทางวชิ าการแก่ส งั คม 
และการทะนุบำรุงว ัฒนธรรมให้สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ข องมหาวิทยาลัยแ ละนโยบายของรัฐ

2. จ ัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. อ นุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นส ูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

4. พิจารณาการจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกสำนักงานอธิการบดี สถาบัน สำนัก และสาขาวิชา
แล้วแ ต่กรณี

5. อ นุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นส ูงเข้าส มทบในมหาวิทยาลัย

6. พ ิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีแ ละศาสตราจารย์ป ระจำ

7. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
รองผู้อ ำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช ่วยศาสตราจารย์

8. จ ัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

9. แ ต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำการใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยม อบหมาย

10. หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท ี่มิได้ร ะบุให้เป็นห น้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

2.สภาวิชาการ

มีอ ำนาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. พิจารณากำหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
2. เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นส ูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

3. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส ถาบัน สำนักแ ละสาขา

4. พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นส ูงเข้าส มทบในมหาวิทยาลัย
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5. เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับก ารแต่งตั้งแ ละถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช ่วยศาสตราจารย์
7. จ ดั หาวธิ กี ารอนั จ ะยงั ก ารศกึ ษา การวจิ ยั  และการบริการทางวชิ าการของมหาวิทยาลัยให้เจริญ
ยิ่งข ึ้น
8. พ ิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
9. แ ต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำการใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

3.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สภาวิชาการจะแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นเพื่อ
รับผิดช อบการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	
หน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

2. วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบ ัณฑิตศ ึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. ว างแผนการรับนักศึกษา การจัดร ะบบระเบียบและการประเมินผ ลการศึกษา
4. วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บ ัณฑิตศ ึกษา

5. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบ ัณฑิตศ ึกษา

6. ควบคุมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข องมหาวิทยาลัย

7. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศ ึกษา
8. ป ระสานงานนโยบายเกี่ยวกับบ ัณฑิตศ ึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศ ึกษาประจำสาขาวิชา
ต่างๆ
9. ป ฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี

การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น 
สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆ เสนอมาตามหลักเกณฑ์ท ี่สภาวิชาการกำหนด

4.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

ส ภาวิชาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสาขาวิชา แต่งตั้งค ณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา จะเสนอแต่งตั้งได้
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศ ึกษา
หน้าที่
1. ดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำเนินงานที่คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำหนด

2. พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศ ึกษาในสาขาวิชา
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3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอ ิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู้ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศ ึกษา มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช

4. อนุมัติการโ อน การเปลี่ยนวิชาเอก และการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า 2 ภาคการศึกษา
5. อ นุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาค้นคว้าอ ิสระ

6. ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. อ นุมตั กิ ารตดั สินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบณ
ั ฑิตศกึ ษาพจิ ารณาให้ความเห็นชอบตอ่ ไป
8. อ นุมตั กิ ารรบั ส มัครบคุ คลเข้าเป็นน กั ศึกษาระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา และเสนอคณะกรรมการบณ
ั ฑิต
ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศ ึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย
	
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี
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3.

ศูนย์บริการการศึกษา



3.1ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(10แ ห่ง)
ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(จังหวัด)และสถานที่ตั้ง

พื้นที่ให้บริการ(จังหวัด)

		1.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช พัทลุง
ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่
พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร

		2.นครสวรรค์

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง
เพชรบูรณ์ พิจิตร

		3.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์
นครพนม

		4.เพชรบุรี

เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี
สมุทรสาคร กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี 
นครปฐม

    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
  
  

169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
ตู้ ปณ. 33 ปทฝ. ศาลามีชัย อ.เมือง จ.น ครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8 โทรสาร 0 7537 8686
E - mail Address: nr.a dofffifiice@stou.ac.th
105/35 หมู่ที่ 10 ถ.สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก (117) ต.วัดไทรย์ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 2148, 0 5622 2416, 0 5622 2450, 0 5622 2521, 0 5622 8414
โทรสาร 0 5622 3010
E - mail Address: nw.adofffifiice@stou.ac.th

199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6
โทรสาร 0 4528 1890
E - mail Address: ub.a dofffiice@stou.ac.th

90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 55
โทรสาร 0 3241 9247
E - mail Address: pb.adofffiice@stou.a c.th
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ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(จังหวัด)และสถานที่ตั้ง

พื้นที่ให้บริการ(จังหวัด)

		5.สุโขทัย

สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร
ตาก อุตรดิตถ์

		 6.ลำปาง

ล ำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ 
พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
น่าน

 7.อุดรธานี

อ ุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย 
ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา

		 8.จันทบุรี
  หมู่ที่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.ม ะขาม จ.จันทบุรี 22150
 โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3
 โทรสาร 0 3938 9434
 E - mail Address: jl.adofffifiice@stou.ac.th

จ ันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว 
ชลบุรี

		 9.ยะลา
  116 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าส าป - ลำใหม่ ต.ท ่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 โทรศัพท์ 0 7322 2922 - 31
โทรสาร 0 7322 2923
  E - mail Address: yl.adofffiice@stou.ac.th

ย ะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา
สตูล

		10.นครนายก

น ครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี 
นนทบุรี กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ

4 หมู่ที่ 7 ถ.ส ุโขทัย - กำแพงเพชร (101) กม.429 ข้างวิทยาลัยพ ลศึกษา 
 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
 โทรศัพท์ 0 5562 0654, 0 5562 0663, 0 5565 1099 - 101
  โทรสาร 0 5562 0655, 0 5565 1103
 E - mail Address: sk.adofffiifice@stou.a c.th


ห มู่ที่ 2 ถ.ล ำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0 5426 9531 - 4
   โทรสาร 0 5426 9534
 E - mail Address: lp.adofffiice@stou.ac.th










หมู่ที่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ ้านจั่น อ.เมือง จ.อ ุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4229 2496 - 500
โทรสาร 0 4229 2494
E - mail Address: ud.adofffiifice@stou.a c.th

 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ ้านนา จ.นครนายก 26110
  โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 50
 โทรสาร 0 3730 6244
 E - mail Address: nk.a dofffiifice@stou.ac.th
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3.2ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดมีจำนวน79ศูนย์ดังนี้
	 1.  ศูนย์บ
 ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 
โทร. 0 2279 7124, 0 2279 2429 ต่อ 138, 112
 2.  ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารวิทยา
 
โทร. 0 2579 2761 ต่อ 120, 0 2579 3646
3.  ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางกะปิ
 
โทร. 0 2377 6707 ต่อ 103
 4.  ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุรศักดิ์ม นตรี
  
โทร. 0 2277 3692 ต่อ 103, 0 2632 7321 ต่อ 120
5.  ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 
โทร. 0 2866 1882 - 3 ต่อ 616
 6.  ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
 
โทร. 0 2211 0942 ต่อ 102
 7.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ
  
โทร. 0 2395 5344 ต่อ 141
 8.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  
โทร. 0 2525 0470, 0 2966 7053
 9.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนปทุมว ิไล
 
โทร. 0 2581 6773
 10.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 
โทร. 0 3524 1099, 0 3524 1999
 11.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดลพบุรี
โรงเรียนพิบูลว ิทยาลัย
 
โทร. 0 3641 1051
12.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี
 
โทร. 0 3651 1521
 13.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 

โทร. 0 5641 1507, 0 5641 1645
 14.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 
โทร. 0 5651 1334
15.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 
โทร. 0 3731 1254 - 5, 0 3732 1511 - 2 ต่อ 113
16.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 
โทร. 0 3621 1206 ต่อ 132
17.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลกันยานุกูล
  
โทร. 0 3827 8581 ต่อ 103
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18.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 19.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
 
 20.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
  
21.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 
 22.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดราชบุรี
  
23.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
 
 24.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
 
25.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 26.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
  
 27.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 28.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดระยอง
 
29.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดจันทบุรี
  
 30.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดตราด
 
 31.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 
 32.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 
33.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดลำพูน
 
 34.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดลำปาง
 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
โทร. 0 3851 1249 ต่อ 113
โรงเรียนปราจิณร าษฎรอำรุง
โทร. 0 3721 1070 ต่อ 115
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โทร. 0 3441 2020 - 104
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โทร. 0 3471 1221
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โทร. 0 3233 7302 ต่อ 112, 0 3232 2406
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โทร. 0 3451 1060 ต่อ 134
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โทร. 0 3561 2643 ต่อ 222
โรงเรียนสงวนหญิง
โทร. 0 3552 1659 ต่อ 112
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โทร. 0 3242 5404, 0 3242 5052
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โทร. 0 3261 1103
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทร. 0 3861 8914
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โทร. 0 3931 1170
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โทร. 0 3951 1151, 0 3952 1521
โรงเรียนเฉลิมข วัญส ตรี
โทร. 0 5524 1947, 0 5525 8003 ต่อ 322
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โทร. 0 5341 9037 - 9 ต่อ 106, 108, 502, 
0 5350 3207
โรงเรียนจักรคำคณาทร
โทร. 0 5351 1011 - 116
โรงเรียนบุญว าทย์วิทยาลัย
โทร. 0 5422 7603, 0 5422 2122
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35.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
  
โทร. 0 5361 1349
 36.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีว ิทยาคม
 
โทร. 0 5371 1018
 37.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  
โทร. 0 5448 3041
 38.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัย
  
โทร. 0 5451 1104 ต่อ 119
 39.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ว ิทยาคาร
  
โทร. 0 5471 0411
 40.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
 
โทร. 0 5541 1104
 41.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 
โทร. 0 5561 1786
 42.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดตาก
โรงเรียนตากพิทยาคม
 
โทร. 0 5551 1134
43.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีน ครสวรรค์
			โทร. 0 5622 1207 ต่อ 160, 0 5622 1678, 0 5622 1376
 44.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม
 
โทร. 0 5571 1212 ต่อ 107
45.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  
โทร. 0 5672 2209
 46.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 
โทร. 0 5661 1265 - 113
 47.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 
โทร. 0 7431 3402
 48.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย
 
โทร. 0 7750 3376 ต่อ 111, 0 7750 3376 ต่อ 111
 49.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดระนอง
โรงเรียนพิชัยร ัตนาคาร
 
โทร. 0 7781 1078
50.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศ รีธรรมราช
 
โทร. 0 7535 6137, 0 7534 1077, 0 7534 8082, 
 
 0 7534 4031
51.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  
โทร. 0 7727 2300 - 3067, 0 7728 7512 ต่อ 6120
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 52.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
  
 53.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดกระบี่
 
54.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดพังงา
  
55.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสตูล
 
 56.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
 
57.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดยะลา
  
58.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดพัทลุง
 
 59.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดตรัง
 
 60.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 
 61.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
 
62.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดเลย
 
 63.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 
64. ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดหนองคาย
 
65.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
 
 66.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 67.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสกลนคร
 
 68.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดนครพนม
  

โรงเรียนภูเก็ตว ิทยาลัย
โทร. 0 7621 2075 - 108
โรงเรียนอำมาตย์พ านิชนุกูล
โทร. 0 7561 1181
โรงเรียนดีบุกพ ังงาวิท ยายน
โทร. 0 7641 2065
โรงเรียนสตูลว ิทยา
โทร. 0 7471 1955
โรงเรียนนราธิวาส
โทร. 0 7354 1771
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
โทร. 0 7321 2820 ต่อ 109
โรงเรียนพัทลุง
โทร. 0 7461 3022 ต่อ 101
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โทร. 0 7521 9880, 0 7521 8794 ต่อ 126
โรงเรียนขอนแก่นวิท ยายน
โทร. 0 4333 3724
โรงเรียนกาฬสินธุ์พ ิทยาสรรพ์
โทร. 0 4381 1278
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โทร. 0 4281 1290, 0 4281 1120
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โทร. 0 4222 3260, 0 4232 8773
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โทร. 0 4241 1203 ต่อ 130
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โทร. 0 4421 4558
โรงเรียนชัยภูมิภ ักดีช ุมพล
โทร. 0 4481 1849 ต่อ 104
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร. 0 4271 3566 ต่อ 222
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โทร. 0 4251 1188 ต่อ 102, 105
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69.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
  
 70.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
 
71.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 72.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
 
73.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
 

 74.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 
 75.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 
76.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดยโสธร
 
 77.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
 
 78.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 79.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
				

โรงเรียนมุกดาหาร
โทร. 0 4261 1087 ต่อ 119
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โทร. 0 4371 1585 ต่อ 108
โรงเรียนสตรีศ ึกษา
โทร. 0 4351 1410, 0 4351 9071
โรงเรียนบุรีรัมย์พ ิทยาคม
โทร. 0 4461 2888
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โทร. 0 4451 1193 - 110
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โทร. 0 4561 2611 ต่อ 136, 0 4561 5916
โรงเรียนนารีนุกูล
โทร. 0 4524 5800, 0 4524 4575
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โทร. 0 4571 1655 ต่อ 202
โรงเรียนสระแก้ว
โทร. 0 3724 1091
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โทร. 0 4231 2548
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โทร. 0 4551 1959


3.3 ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาม ีจ ำนวน 15 ศูนย์ ดังนี้
	







1.ภาคกลาง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
 - โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์  
- โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ก รุงเทพมหานคร

จังหวัดน นทบุรี

จังหวัดน ครปฐม

โทร. 0 2632 7321 ต่อ 120
 0 2277 3692 ต่อ 103
โทร. 0 2525 0470
0 2966 7053
โทร. 0 3425 5095 

จังหวัดส ระบุรี

โทร. 0 3621 1206
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	2. ภาคเหนือ จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 1972

- โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพ ิษณุโลก โทร. 0 5525 8003

- โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จังหวัดน ครสวรรค์ โทร. 0 5622 1207

- โรงเรียนสรรพวิทยาคม
จังหวัดต าก
โทร. 0 9639 4096
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดน ครราชสีมา โทร. 0 4521 4557 - 8

- โรงเรียนนารีนุกูล
จังหวัดอ ุบลราชธานี โทร. 0 4524 4575, 0 4524 5800

- โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
จังหวัดอ ุดรธานี โทร. 0 4222 3260, 0 4232 8773
	
4.ภาคตะวันออก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

- โรงเรียนชลกันยานุกูล
จังหวัดช ลบุรี
โทร. 0 3828 2559

- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจ ันทบุรี
โทร. 0 3931 1170
	
5.ภาคใต้จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

- โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จังหวัดป ระจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3261 1103

- โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดส งขลา
โทร. 0 7431 3402


3.4 ศนู ย์บริการการศกึ ษาระดับบณ
ั ฑิตศกึ ษา(หอ้ งสมุด)มีจำนวน 2 ศนู ย์ ดงั นี้





1 . หอสมุดรัชมังคลาภิเษก อำเภอหัวหิน จังหวัดป ระจวบคีรีขันธ์
 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3252 0171
2. หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดส งขลา
ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 0 7431 3402

3.5 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.
				
 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัด

(เรียงตามตัวอักษร)

1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร

3. กาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์

สถานที่ตั้ง

ห ้องสมุดป ระชาชนจังหวัดก ระบี่
ห้องสมุดป ระชาชนซอยพระนาง
ห้องสมุดป ระชาชนบางเขน
ห้องสมุดป ระชาชนภาษีเจริญ
ห้องสมุดป ระชาชนวัดราชโอรส
ห้องสมุดป ระชาชนสวนลุมพินี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดก าญจนบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ
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 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จ ังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

5. กำแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี  
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา

สถานที่ตั้ง

ห ้องสมุดป ระชาชนจังหวัดก ำแพงเพชร
ห้องสมุดป ระชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดข อนแก่น
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดจ ันทบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดช ลบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดช ัยนาท
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดช ัยภูมิ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดต รัง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดตราด
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดน ครปฐม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดน ครพนม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดนครสวรรค์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดน นทบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดน ราธิวาส
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดน ่าน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดป ราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชน “ì เฉลิมราชกมุ ารี”î  จงั หวัดปตั ตานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพ ระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพ ะเยา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพ ังงา
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 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)













	

35. พัทลุง
36. พิษณุโลก
37. พิจิตร
38. เพชรบุรี
39. เพชรบูรณ์
40.  แพร่
41. ภูเก็ต
42. มหาสารคาม
43. มุกดาหาร
44.  แม่ฮ่องสอน
45. ยะลา
46. ยโสธร
47.  ระนอง
48.  ระยอง
49.  ร้อยเอ็ด
50. ราชบุรี
51. ลพบุรี
52. ลำปาง
53. ลำพูน
54.  เลย
55. ศรีสะเกษ
56.  สกลนคร
57. สงขลา

58. สระบุรี
59. สระแก้ว
60.  สมุทรปราการ
61.  สมุทรสงคราม
 62.  สมุทรสาคร
63.  สตูล
64.  สิงห์บุรี
 65. สุพรรณบุรี

สถานที่ตั้ง

ห ้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพ ัทลุง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพ ิษณุโลก
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดพ ิจิตร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดแ พร่
ห้องสมุดป ระชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดม หาสารคาม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดม ุกดาหาร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดย ะลา
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดย โสธร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดร ะนอง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดร ะยอง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดร ้อยเอ็ด
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดร าชบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดล พบุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดล ำปาง
ห้องสมุดประชาชน ì“เฉลิมราชกุมารี”î จังหวัดลำพูน
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดศ รีสะเกษ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส กลนคร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส งขลา
หอสมุดตณ
ิ สลู านนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ระบุรี
หอสมุดป ระชาชน “เì ฉลิมร าชกมุ ารี”î  จงั หวัดสระแก้ว
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส มุทรปราการ
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส มุทรสงคราม
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส มุทรสาคร
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ตูล
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ิงห์บุรี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ุพรรณบุรี
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 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จ ังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

66. สุราษฎร์ธานี
67. สุรินทร์
68.  สุโขทัย
 69.  หนองคาย
70. หนองบัวลำภู
	
71. อ่างทอง
 72. อุดรธานี
 73.  อุตรดิตถ์
 74. อุทัยธานี
75. อุบลราชธานี
 76.  อำนาจเจริญ

สถานที่ตั้ง

ห ้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ุรินทร์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดส ุโขทัย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดห นองคาย
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัด ì“เฉลิมร าชกุมารีî” 
จังหวัดห นองบัวลำภู
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ ่างทอง
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ ุดรธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ ุตรดิตถ์
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ ุทัยธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ ุบลราชธานี
ห้องสมุดป ระชาชนจังหวัดอ ำนาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการ
ห้องสมุดและสื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษไว้ที่เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถาน
หญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ต ้องขังด้วย

   38   ....คู่มือนักศึกษา

4.

เอกสารงานฝ่ายทะเบียน
และวัดผลบัณฑิตศึกษา

หน้า
u การลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา .................................................................................................... 39
บัตรประจำตัวนักศึกษา............................................................................................. 48
u มสธ. บ5
ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ท ี่ใช้ติดต่อก ับมหาวิทยาลัย................................................ 50
u มสธ. บ7
ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล.....................................................  52
u มสธ. บ8
u มสธ. บ10 ใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา และหนังสือรับรองสำเร็จก ารศึกษา..............  55
u มสธ. บ11 ใบคำร้องทั่วไป .......................................................................................................... 56
u มสธ. บ13 หนังสือร ับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร...............................................................  59
u มสธ. บ14 หนังสือร ับรองการสำเร็จการศึกษา........................................................................... 	61
u มสธ. บ15/ป ใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต........................................

63
u มสธ. บ18 ใบคำร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศ ึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ......................................................................................  65
u มสธ. บ19
ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาระดับบ ัณฑิตศ ึกษาที่เคยศึกษาจาก มสธ...........................  67
u การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา .................................................................................................. 68
u มสธ. บ26
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวน ักศึกษา....................................................................  69
u มสธ. บ29
ใบคำร้องขอรับหนังสือรับร องฯ/ใบรายงานผลการเรียน............................................ 71
u มสธ. บ34
หนังสือร ับรองการเป็นนักศึกษา................................................................................ 73
u มสธ. บ39 ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว.....................................................................  75
ั ฑิตศกึ ษา(นกั ศึกษาใหม่)........................... 76
u	แบบฟอร์มการชำระเงินคา่ ลงทะเบียนระดับบณ
ั ฑิตศกึ ษา(นกั ศึกษาเก่า)............................ 77
u	แบบฟอร์มการชำระเงินคา่ ลงทะเบียนระดับบณ
  แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
u
			 ผ่านไปรษณีย์PayatPost..........................................................................	78
u	แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 		

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)................................	79
u	แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา
 
 ผ่านไปรษณีย์PayatPost.......................................................................... 80


   39   ....คู่มือนักศึกษา

การลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
ป ัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช ได้เพิ่มช ่องทางการชำระเงินค่าล งทะเบียน เพื่ออ ำนวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้หลายช่องทาง ได้แก่

1.  ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต ที่มหาวิทยาลัย จังหวัดน นทบุรี
2. ชำระค่าลงทะเบียนเฉพาะเงินสด ผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วป ระเทศ
3.  ชำระค่าลงทะเบียน ณที่ทำการไปรษณีย์ผ ่านระบบPayatPost

4. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ทั่วประเทศ

5. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ทั่วประเทศ

6. ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ  Internet ของ มสธ. โดยตัดเงินค่าลงทะเบียนจากบัญชีฝาก
ออมทรัพย์ข องนักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	
ในเบื้องต้น นักศึกษาควรเลือกช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาสะดวกใน
การเดินท างไปตดิ ต่อม ากทสี่ ดุ ก อ่ นดำเนินก ารถ า่ ยสำเนาเอกสารแบบฟอร์มก ารชำระคา่ ล งทะเบียน
จากคู่มือเล่มนี้ หรือ เลือก Download แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนจาก Website ของ
มหาวิทยาลัย www.stou.ac.th คลิก เลือก ç“บัณฑิตศึกษา”é เลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ
เพื่อให้แบบฟอร์มที่นักศึกษาเลือกใช้ตรงกับช่องทางหรือหน่วยงานที่รับชำระเงิน ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการรับชำระค่าลงทะเบียน

ก ำหนดเวลาการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี

ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม ของทุกปี
กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา


ภ าคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม ของทุกปี
หรือ ภายใน 15 วัน หลังวันปิดการลงทะเบียนเรียน

กำหนดเวลาการลงทะเบียนถอนชุดวิชา


ภ าคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 มกราคม ของทุกปี
หรือ ภายใน 30 วัน หลังวันเปิดภาคการศึกษา
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ขั้นที่1ตรวจสอบชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน
ห ลักสูตรประกาศนียบัตรบณ
ั ฑิตท างการบริหารการศกึ ษา  เป็นห ลักสูตรฉบับป รับปรุง ค่าห น่วยกิต
ของชุดวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุงทุกชุดวิชามีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิตทวิภาค จำนวนชุดว ิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชุดว ิชา ในภาคการศึกษาแรกมหาวิทยาลัยจ ัดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตร 1 ปี จัดให้ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาได้จากปฏิทินการศึกษาที่แจ้งไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่จัดส่ง
ให้น ักศึกษาทุกคนเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
นั ก ศึ ก ษาค วรเลื อ กชุ ด วิ ช าล งท ะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภ าคก ารศึ ก ษาต ามแ ผนการศึ ก ษาที่ 
มหาวิทยาลัยก ำหนดให้ เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาได้ภ ายในระยะเวลา 1 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนด กรณี
นักศึกษาไม่ล งทะเบียนเรียนตามจำนวนชดุ ว ชิ าและภาคการศกึ ษาทมี่ หาวิทยาลัยก ำหนดให้ นักศึกษาจะตอ้ ง
ตรวจสอบกำหนดวัน - เวลาสอบ เพื่อมิให้วัน และเวลาสอบตรงกัน โดยในแต่ละภาคการศึกษาน กั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนอย่างนอ้ ย1 ช ดุ ว ชิ าแ ต่ไม่เกิน2 ช ดุ ว ชิ า และตอ้ งไม่ล งทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าทมี่ วี นั  และ
เวลาสอบตรงกัน เพราะนักศึกษาจะไม่สามารถขอสอบทดแทนในชุดวิชาที่วัน-เวลาสอบตรงกันไ ด้
ขั้นที่2






ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระเงินในการลงทะเบียนเรียน
ตรวจสอบรายการชุดวิชาที่ต้องชำระเงินในการลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1)  ค่าลงทะเบียนเรียน
ชุดว ิชาละ
9,000  บาท
2)  ค่าวัสดุการศึกษา
ชุดว ิชาละ
1,500  บาท
3) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาละ 1,000  บาท
4) ค่าบำรุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาละ 1,000  บาท
5) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว)
2,000  บาท
6)  ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ชำระครั้งเดียว)
1,000   บาท
7)  กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน ชำระค่าธ รรมเนียมลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ  500   บาท

หมายเหตุ

1. รายการที่ 3 และ 4 ต้องชำระทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดว ิชา
2. ร ายการที่ 5 และ 6 ชำระในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่โดยชำระพร้อม
การลงทะเบียนเรียน
3. กรณีขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาก่อนยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาตามรายการที่ 5 ถึง
รายการที่ 7 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,500 บาท
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ภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร
จ ำนวนชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน

ค ่าลง
ทะเบียนเรียน

ค ่าวัสดุ
การศึกษา

ค ่าบำรุง
มหาวิทยาลัย

ค ่าบำรุง
ห้องสมุด

จ ำนวนเงิน
ที่ต้องชำระรวม

 ชุดวิชา
1 
2 ชุดวิชา

9 ,000
18,000
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3,000

1 ,000
1,000

1 ,000
1,000

1 2,500
23,000


หมายเหตุ ภาคการศึกษาแรกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร 
เพิ่มเติมอีก 3,000 บาท
ภาคการศึกษาที่2ของหลักสูตร
จำนวนชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน

ค่าลง
ทะเบียนเรียน

ค่าวัสดุ
การศึกษา

ค่าบำรุง
มหาวิทยาลัย

ค่าบำรุง
ห ้องสมุด

จำนวนเงิน
ที่ต้องชำระรวม

 ชุดวิชา
1 
2 ชุดวิชา

9 ,000
18,000

1 ,500
3,000

1 ,000
1,000

1 ,000
1,000

1 2,500
23,000


ขั้นที่3 กรอกใบลงทะเบียนเรียนลงในแบบฟอร์มตามช่องทางที่เลือกชำระเงิน

1. เลือกช่องทางการชำระเงินที่นักศึกษาสะดวก

2. เลือกสำเนาแบบฟอร์มลงทะเบียนจากคู่มือน ักศึกษาหน้า 78 - 79 หรือ Download แบบฟอร์ม
จาก Website ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th คลิกเลือก “บัณฑิตศ กึ ษา”é และ เลือก Download แบบฟอร์ม
โดยแบบฟอร์มที่นักศึกษาเลือกจะต้องตรงกับช่องทางที่นักศึกษาสะดวกในการชำระเงิน
3. ก รอกข้อความลงในแบบฟอร์มใบลงทะเบียน ตามข้อ 2. โดยเขียนตัวบ รรจงให้ถ กู ต ้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาด้วยทุกครั้ง
มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ครบถ้วน สำหรับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนยกระดับคะแนน (Regrade) นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าวัสดุการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษา
สามารถศึกษารายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด ้วยเงินค ่าบ ำรุงก ารศึกษาค ่าธ รรมเนียมการศึกษาแ ละค่าว ัสดุก ารศึกษาของนักศึกษาระดับป ริญญาโท
และประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 จากเอกสารคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาต่างๆ ที่สำนักบัณฑิตศึกษาจัดส่งให้นักศึกษาก่อนการลงทะเบียน
เรียนภาคต้นข องทุกปีการศึกษา
ข ั้นที่4 การชำระค่าลงทะเบียน

นักศึกษานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกรายการชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
นำไปยื่นชำระเงินค่าลงทะเบียนตามช่องทางที่นักศึกษาเลือก โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้
	
1.ชำระเงินค่าลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด หรือ
ชำระผ่านบัตรเครดิต กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านบัตร
เป็น 2 อัตราตามประเภทของบัตรเครดิต คือ
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 1.1 บัตร VISA หรือ MASTERCARD ชนิดบัตรธรรมดา ชำระค่าธ รรมเนียมเพิ่ม 1.4 %

 1.2 บัตร VISA หรือ MASTERCARD ชนิดบัตรPlatinum ชำระค่าธ รรมเนียมเพิ่ม 2.2 %
	
2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ นักศึกษา
ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
	
3.ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านที่ทำการไปรษณีย์ผ่านระบบPayatPost นักศึกษาชำระ
ด้วยเงินสด โดยมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
	
4. 	ช ำระเงินค า่ ล งทะเบียนผา่ นเคาน์เตอร์ธ นาคารกรุงศ รีอยุธยาจ ำกัด(ม หาชน)ท ว่ั ป ระเทศ
นักศึกษาชำระด้วยเงินสด โดยมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

การชำระเงินค า่ ล งทะเบียนเรียนในระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา มหาวิทยาลัยเปิดให้บ ริการเฉพาะธนาคาร
กรุงศ รีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น การชำระเงินค่าล งทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
พาณิชย์อ ื่นๆ จะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้
	
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ท วั่ ป ระเทศ การชำระเงินค า่ ล งทะเบียนใช้ว ธิ กี ารตดั เงินจ ากบญ
ั ชีเงินฝ ากออมทรัพย์ข องนกั ศึกษาทเี่ ปิดบ ญ
ั ชี
ไว้ก ับธนาคาร กรุงศ รีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา โดยมีค ่าธ รรมเนียมรายการละ 10 บาท ในอัตรา
เดียวกันทั่วป ระเทศ

ตู ้ ATM ของธนาคารพาณิชย์อ นื่ ๆ ทัว่ ไปไม่ส ามารถใช้ล งทะเบียนเรียนในระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาของ 
มสธ. ได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมสำหรับการลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศ ึกษา
	
6.การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบInternetของมสธ. การชำระเงินค่าล งทะเบียนใช้วิธีก าร
ตัดเงินค่าลงทะเบียนจากบัญชีฝากออมทรัพย์ของนักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) ได้ท ุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วป ระเทศ
หมายเหตุ
	การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของ มสธ. นักศึกษาไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มก ารลงทะเบียน 
แต่นั กศึกษาจะตอ้ งกรอกขอ้ มูลก ารลงทะเบียนทถี่ กู ต อ้ งและครบถว้ นลงในโปรแกรมการลงทะเบียน
ทาง อนิ เทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย (www.stou.ac.th คลิกเลือก ç“ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต” )é  การลง
ทะเบียนผา่ นชอ่ งทางนนี้ กั ศึกษาตอ้ งเตรยี มเงินค า่ ล งทะเบียนในบญ
ั ชีเงินฝ ากออมทรัพย์ให้เพียงพอ
กับจ ำนวนเงินค า่ ล งทะเบียน ในเบือ้ งตน้ น กั ศึกษาจะตอ้ งลงทะเบียนผา่ นระบบ ç“กรุงศ รีอ อนไลน์”é 
เพือ่ อ นุญาตให้ธ นาคารตดั เงินค า่ ล งทะเบียนจากบญ
ั ชีเงินฝ ากของนกั ศึกษากอ่ นลว่ งหน้า มิฉ ะนัน้  
นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวได้
ขั้นที่5 ก ารตอบรับการลงทะเบียนและการได้รับเอกสารชุดวิชา
เมื่อม หาวทิ ยาลัยได้ร ับข ้อมูลก ารลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพ บว่า
การชำระเงินค่าลงทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเรียนให้
นักศึกษา เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้จาก Website ของ
มหาวิทยาลัย www.stou.ac.th คลิกท  ี่ “บç ณ
ั ฑิตศ กึ ษา”é เลือก “ลç งทะเบียนเพือ่ ข อตรวจสอบขอ้ มูลส ว่ นบคุ คล”é 
เมือ่ ล งทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น กั ศึกษาคลิกเลือก ç“ตรวจสอบขอ้ มูลล งทะเบียน”é โดยพมิ พ์ Username
และ Password ที่นักศึกษาเป็นผู้กำหนดเองจากการลงทะเบียนก่อนหน้าเข้ามาทำรายการนี้ เพื่อขอตรวจ
สอบข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้  ภายใน 15 วันทำการ
หลังจากวันที่นักศึกษายื่นชำระค่าลงทะเบียนเรียน และมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ให้น ักศึกษาภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันที่ล งทะเบียนเรียน กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ร ับเอกสารชุดว ิชาภายใน
กำหนดเวลา โปรดติดต่อหน่วยข้อมูลและตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7626 เพื่อส อบถามข้อมูล
การจัดส่งเอกสารชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ขั้นที่6 ก ารได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
กรณีนักศึกษาเดินทางไปชำระเงินค่าล งทะเบียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ นักศึกษาจะได้ร ับใบเสร็จร ับเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยได้ท ันที

กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ หรือ ธนาคาร 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียนซึ่งหน่วยงานที่รับชำระจะดำเนินการโ อนเงินค่า
ลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัยภายใน 1 - 2 วันทำการ หลังวันที่ชำระค่าล งทะเบียน เมื่อม หาวิทยาลัย
ตรวจสอบแล้วพบว่าครบถ้วนถูกต้อง  กองคลังมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
นักศึกษาต่อไป ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30 วันทำการ


การเพิ่มชุดวิชา


นักศึกษาจะขอเพิ่มชุดวิชาได้ต่อเมื่อได้เคยยื่นเรื่องลงทะเบียนเรียนมาแล้วอ ย่างน้อย 1 ชุดว ิชาใน
ภาคการศึกษาเดียวกัน และการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น คือ ภายใน15วนั หลังวนั ปดิ การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศกึ ษา


แนวปฏิบัติในการเพิ่มชุดวิชา

1 . น ักศึกษาจะขอเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาปกติใดๆ ได้ เมื่อได้ร ับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกตินั้นๆ แล้วอย่างน้อย 1 ชุดว ิชา มิฉ ะนั้นจะถือว่าก ารเพิ่มช ุดว ิชานั้นไม่ส มบูรณ์

2. ในภาคการศึกษาปกติหนึ่งๆ อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มชุดวิชาได้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เท่านั้น

3. ห ากนกั ศึกษาขอเพิม่ ช ดุ ว ชิ าซำ้ กบั ช ดุ ว ชิ าทไี่ ด้ล งทะเบียนเรียนไว้แ ล้วในภาคการศกึ ษาเดียวกัน 
จะถือว่าการเพิ่มชุดวิชานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าเพิ่มชุด้ วิชาที่ซำนั้นให้
นักศึกษา

4. ช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาขอเพิม่ เมือ่ ร วมกบั ช ดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนไว้แ ล้วในภาคการศกึ ษาเดียวกัน
จะต้องไม่เกิน 2 ชุดวิชา ยกเว้น 
เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
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5. นักศึกษาจะต้องตรวจสอบ วัน และเวลาสอบ ของชุดวิชาที่จะขอเพิ่มและชุดวิชาที่เคยลง
ทะเบียนไว้แ ล้ว เพือ่ ป อ้ งกันไม่ให้ว นั แ ละเวลาสอบตรงกนั  เพราะนกั ศึกษาจะไม่ส ามารถยนื่ เรือ่ งขออนุมตั ิ
สอบทดแทนเนื่องจากชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและเวลาสอบตรงกันได้

6. นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าว ัสดุก ารศึกษาในชุดว ิชาที่ขอเพิ่มเช่นเดียวกับการลง
ทะเบียนเรียนปกติ

7. น กั ศึกษาจะตอ้ งยนื่ ค ำร้องขอเพิม่ ช ดุ ว ชิ าภายในกำหนดเวลาการเพิม่ ช ดุ ว ชิ าตามทรี่ ะบุในปฏิทนิ 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8. ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอเพิ่มช ุดว ิชา มีข ั้นตอนเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียน

9. การชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานักศึกษาชำระเฉพาะค่าลงทะเบียนและค่าวัสดุการ
ศึกษาเท่านั้น ไม่ต้องชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบ ำรุงห้องสมุดอ ีก เพราะได้เคยชำระไว้แ ล้วต อนที่ลง
ทะเบียนเรียนครั้งแรก
10. ก ารจดั ส ง่ เอกสารตอบรบั ก ารลงทะเบียนเรียน การจดั ส ง่ เอกสารชดุ ว ชิ า และการจดั ส ง่ ใบเสร็จ
รับเงินค่าล งทะเบียนเพิ่มชุดวิชา มีวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียน


การถอนชุดวิชา

นักศึกษาจะขอถอนชุดวิชาได้ต่อเมื่อได้เคยลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาปัจจุบัน 
แต่ไม่ประสงค์จะศึกษาในชุดวิชานั้นๆ สามารถขอถอนชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น คือ ภายใน30วันหลังวันเปิดภาคการศึกษา


แนวปฏิบัติในการถอนชุดวิชา

1 . น ักศึกษาจะขอถอนชุดวิชาในภาคการศึกษาปกติใดๆ ได้ เมื่อได้ร ับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกตินั้นๆ แล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าก ารถอนชุดว ิชานั้นไม่ส มบูรณ์

2. ในภาคการศึกษาปกติหนึ่งๆ อนุญาตให้นักศึกษาถอนชุดวิชาได้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เท่านั้น

3. เมื่อนักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว จะต้องมีชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
คงเหลืออย่างน้อย 1 ชุดวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นๆด้วย

4. นักศึกษาขอถอนชุดวิชา จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นคืนตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาจะได้รับวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น และหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ชุดว ชิ านั้นๆ อีกในภาคการศึกษาอื่นๆ ในโอกาสต่อไป นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต ้องชำระค่า
วัสดุก ารศึกษา ยกเว้น ชุดวิชานั้นประกาศใช้เอกสารฉบับป รับปรุงในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
5. น กั ศึกษาตอ้ งระบุเหตุผลในการขอถอนชดุ ว ชิ าให้ช ดั เจน หากเหตุผลไม่เพียงพอ มหาวทิ ยาลยั
อาจไม่อนุมัติก ารขอถอนชุดวิชา 
6. เมื่อนักศึกษาขอถอนชุดวิชาใดแล้ว จะขอระงับการถอนชุดวิชา หรือเปลี่ยนเป็นการถอน
ชุดวิชาอื่นแ ทนไม่ได้

   45   ....คู่มือนักศึกษา
7 . การกรอกข้อความในใบถอนชุดวิชา เขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมระบุ
เหตุผลในการขอถอนชุดวิชาให้ชัดเจน

8. ส่งเอกสารใบถอนชุดวิชาไปที่มหาวิทยาลัยภายในกำหนดเวลาการถอนชุดวิชาตามที่ระบุใน
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

9. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการถอนชุดวิชา และได้ต รวจสอบการถอนชุดว ิชาแล้ว หากพบ
ว่าข้อมูลการถอนชุดวิชามีเหตุผลเพียงพอ และได้อนุมัติการถอนชุดวิชาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่ง
เอกสารตอบรับการถอนชุดวิชาให้กับนักศึกษาเพื่อจ ัดเก็บไว้เป็นห ลักฐาน

เมื่อนักศึกษาขอถอนชุดวิชาใดๆ ไว้แล้ว จะขอระงับการถอนชุดวิชาหรือขอเปลี่ยนเป็นถอน
ชุดวิชาอื่นไม่ได้

นักศึกษาที่ขอถอนชุดวิชา ในใบรายงานผลการศึกษาจะแสดงสัญลักษณ์ W ซึ่งห มายถึง การ
ย กเลิก (Withdrawn) มหาวิทยาลัยจ ะดำเนินก ารให้เฉพาะกรณีท นี่ กั ศึกษาขอถอนชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียน
ไว้แ ล้ว ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น


การลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade)


นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนได้ต่อเมื่อชุดวิชาที่ขอลงทะเบียนเพื่อยกระดับ
คะแนน มีผ ลการประเมินได้ระดับค ะแนน B  หรือ C และนกั ศึกษามคี วามประสงค์จ ะขอลงทะเบียนเรียนเพือ่ ย ก
ระดับค ะแนนในชดุ ว ชิ าดงั ก ล่าว สามารถดำเนินก ารได้โดยกรอกใบลงทะเบียนเรียนเพือ่ ย กระดับค ะแนน ซึง่ เป็น
แบบฟอร์มเดียวกันก บั ก ารลงทะเบียนเรียนชดุ ว ชิ าปกติ การขอเพิม่ ช ดุ ว ชิ า หรือข อถอนชดุ ว ชิ า โดยนกั ศึกษา
เลือกระบุความต้องการลงในช่อง 3 ลงทะเบียนยกระดับคะแนน (Regrade) และดำเนินการลง
ทะเบียนเรียนเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการลงทะเบียนชุดว ิชาปกติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก ำหนดให้ 
คือ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาเท่านั้น


กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade)




ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม ของทุกปี

กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade)


ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม ของทุกปี
	หรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียน
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แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน

1 . น กั ศึกษาตอ้ งตรวจสอบวา่  ชุดว ชิ าทนี่ กั ศึกษามคี วามประสงค์จ ะลงทะเบียนเรียนเพือ่ ย กระดับ
คะแนนเป็นชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ 
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนในชุดวิชาใดๆ ที่มีผลการสอบเป็น
อักษรระดับคะแนน B หรือ C ได้ 1 ครั้งต่อชุดว ิชา และถ้าลงทะเบียนเรียนเพื่อย กระดับคะแนนแล้วได้ร ับ
ผลการสอบเป็นอักษรระดับคะแนน D หรือ F นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

3. น กั ศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะลงทะเบียนเรียนเพือ่ ย กระดับค ะแนน ให้ย นื่ ค ำร้องขอลงทะเบียน
เรียนเพื่อยกระดับคะแนน โดยเลือกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ตรงกับช่องทางการชำระเงินที่นักศึกษา
สะดวก ทัง้ นีก้ ารดำเนินก ารชำระเงินเพือ่ ล งทะเบียนเรียนยกระดับค ะแนนจะตอ้ งเป็นไปตามชว่ งเวลาทปี่ ฏิทนิ 
การศึกษากำหนด

4. ในภาคการศกึ ษาเดียวกัน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ชุดว ชิ า (รวมการลงทะเบียน
เรียนเพือ่ ย กระดับค ะแนน) และตอ้ งตรวจสอบวนั  และเวลาสอบของชดุ ว ชิ าทจี่ ะลงทะเบียนเรียนเพือ่ ย กระดับ
คะแนนกับชุดวิชาอื่นที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียน เพื่อป ้องกันไม่ให้วันและเวลาสอบตรงกัน
5. นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน เช่นเดียวกับการลงทะเบียน
เรียนปกติ โดยไม่ต้องชำระค่าวัสดุการศึกษา และหากในภาคการศึกษานั้นๆ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อ
ยกระดับค ะแนนเพียงรายการเดียว (ไม่มกี ารลงทะเบียนเรียนในชดุ ว ชิ าปกตอิ ืน่ ๆ) นักศึกษาตอ้ งชำระคา่ บ ำรุง
มหาวิทยาลัย และค่าบำรุงห้องสมุด ในภาคการศึกษานั้นๆ ด้วย
6. การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน ให้นักศึกษาเลือกช่องทางการชำระเงิน
และเลือกแบบฟอร์มการลงทะเบียน เช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติ การเพิ่มชุดวิชา และ
การขอถอนชุดวิชา ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

7. น อกจากการ Download แบบฟอร์มก ารลงทะเบียนเรียนเพือ่ ย กระดับค ะแนนจาก Website ของ
มหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาเอกสารใบลงทะเบียนตามช่องทางการชำระเงินที่นักศึกษา
สะดวกได้จากคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ โดยแบบฟอร์มมีป รากฏในหน้าที่ 77 - 79

8. กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน 
ให้น ักศึกษาใช้ใบถอนชุดวิชา โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการถอนชุดว ิชาปกติอ ื่นๆ
9. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน และได้ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว และการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารตอบรับ
การลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนให้กับนักศึกษาเพื่อต รวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นห ลักฐาน
10. การจัดส่งเอกสารชุดวิชา และใบเสร็จร ับเงินค่าล งทะเบียนเรียนเพื่อย กระดับค ะแนน มีว ิธีก าร
และขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียนชุดว ิชาปกติอ ื่นๆ

การลาพักการศึกษา


นักศึกษาที่ประสงค์จะพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง นักศึกษาจะต้องยื่น
คำร้องขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่ม หาวิทยาลัยก ำหนดให้เท่านั้น คือ ภายในวันสุดท้ายของการ
เพิ่มชุดวิชาหรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา
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ก ำหนดเวลาการลาพักการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนลาพักการศึกษาได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนลาพักการศึกษาได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
หรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา

แนวปฏิบัติในการลาพักการศึกษา

1 . นักศึ กษาที่ มี ความประสงค์ จ ะล าพั ก ก ารศึ ก ษา เลื อ กช่ อ งทางการชำระเงิ น และกรอก
รายละเอี ย ดในแบบฟอร์มเพื่อขอลาพัก พ ร้ อ มช ำระค่ าล งท ะเบี ย นล าพั กก ารศึ ก ษาภ ายในร ะยะเวลา
ที่ก ำหนด เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงจ ะถือว่าการลาพักการศึกษานั้นมีผ ลสมบูรณ์

2. การลาพักการศึกษาให้ดำเนินการเป็นแ ต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้ร ับอนุมัติให้ลาพัก
การศกึ ษาได้ค รัง้ ล ะไม่เกินส องภาคการศกึ ษาตดิ ต่อก นั  ในกรณีท มี่ คี วามประสงค์จ ะลาพกั ก ารศกึ ษาตอ่ ไปอกี  
ให้ย ื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย ผ่านสาขาวิชาที่ศ ึกษา เพื่อพ ิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป

3. ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาถือเป็นส ่วนหนึ่งของระยะเวลาที่อนุญาตให้ศึกษาตามหลักสูตร

4. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าล งทะเบียนลาพักการศึกษา จำนวน 500 
บาทต่อภาคการศึกษา

5. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจ ะกลับเข้าศ ึกษาต่อต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้า
ศึกษาต่อพร้อมหลักฐานการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา และยื่นเรื่องขอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียน
เรียนของแต่ละภาคการศึกษา

6. น กั ศึกษาทมี่ คี วามจำเป็นต อ้ งลาพกั ก ารศกึ ษาระหว่างภาคการศกึ ษาภายหลังก ารลงทะเบียน
เรียนไว้แ ล้ว จะตอ้ งยนื่ ค ำร้องขอลาพกั ก ารศกึ ษาภายในกำหนดเวลาของการถอนชดุ ว ชิ า และให้ถ อื ว่าเป็นการ
ถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย หากยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา
ภายหลังก ำหนดเวลาของการถอนชดุ ว ชิ าให้ถ อื ว่าเป็นการขาดสอบชดุ ว ชิ าทลี่ งทะเบียนเรียนไว้แ ล้ว
	
7. ก ารลาพกั ก ารศกึ ษาระหว่างภาคการศกึ ษาให้น บั ร ะยะเวลาการลาพกั ก ารศกึ ษาเป็นการลาพกั 
การศึกษาเต็มภาคการศึกษาและมีผลเช่นเดียวกับข ้อ 3

8. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาไว้แล้ว แต่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลาพักการศึกษา
เพื่อล งทะเบียนเรียนต่อไป จะต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนภายในกำหนดเวลาของการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษานั้นๆ และนักศึกษาจะต้องชำระค่าล งทะเบียนตามประกาศมหาวิท ยาลัย 
9. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการลาพักการศึกษา และได้ตรวจสอบใบคำร้องขอลาพักการ
ศึกษา และการชำระค่าลงทะเบียนการลาพักการศึกษาแล้ว หากพบว่าข้อมูลและค่าลงทะเบียนการลาพัก
การศึกษาครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารอนุมัติการ
ลาพักก ารศึกษาไปให้นักศึกษาเพื่อตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นห ลักฐาน
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บัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ5)
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ก รอกใบลายมือชื่อ

กรอกรายละเอียดลงในใบลายมือชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังรายการต่อไปนี้
1. ก รอกเลขประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา แขนงวิชา 
2. ก รอกคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
3. ล งลายมือชื่อในกรอบที่กำหนดให้
4. ก รอกที่อยู่
5. ต ิดรูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่ส วมหมวก 
ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำนวน 1 รูปแนบมาด้วย 
ห้ามใช้รูปถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารและรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างใบลายมือชื่อ     	



ตัวอย่างบัตรนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

มสธ. บ5
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การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่


การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยจะจัดทำบัตรประจำตัวใหม่ให้นักศึกษาทุกคนในรูปแบบบัตรเคลือบ
	
1.บัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีอายุบ ัตร 3 ปี ตามวันที่ที่ปรากฏบนบัตร 
กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่บัตรหมดอายุ บัตรประจำตัวนักศึกษาจะถูกยกเลิกสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาก่อนกำหนด 
2. 	ก รณีบ ตั รหาย นักศึกษาต้องดำเนินก ารแจ้งค วาม ณ สถานีต ำรวจในพื้นทีท่ ีบ่ ัตรหาย เพื่อน ำ
ใบแจ้งค วามไปยนื่ ค ำร้องขอทำบตั รประจำตวั น กั ศึกษาฉบับใหม่ และ Download ใบลายมือชือ่  มคี า่ ธ รรมเนียม
สำหรับก ารออกบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ ฉบับล ะ 100 บาท
	
3. กรณีน กั ศึกษาตอ้ งการเปลีย่ นคำนำหน้าช อื่ -ช อื่ -ช อื่ ส กุล นักศึกษาตอ้ งดำเนินก ารดงั นี้
ยื่นคำร้อง (มสธ. บ8) ส่งถึงสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้  ปณ.  55
ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ Download แบบฟอร์ม มสธ. บ8 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ลงในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา ในกรณีนี้นักศึกษา ต้องชำระค่าธ รรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จำนวน 
100 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง แบบฟอร์มก ารชำระ
ค่าธรรมเนียมอยู่ในหน้า80
	
นักศึกษาตอ้ งแนบรปู ถ า่ ยขนาด1 น วิ้ จ ำนวน2 ร ปู ถ า่ ยมาแล้วไม่เกิน6 เดือนไม่ส วมเสือ้ ครุย
แสดงวิทยฐานะของสถาบันใดๆ ไปให้สำนักบัณฑิตศึกษาเพื่อดำเนินการออกบัตรใหม่ และจัดส่งไปให้
นักศึกษาทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน หลังได้รับคำร้องหรือข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลด ังกล่าว

หมายเหตุ
การชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล รวมการทำ
บัตรใหม่ (เฉพาะรูปแบบบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัย) ชำระค่าธ รรมเนียมดำเนินการจำนวน 100 บาท ผ่าน
ระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
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ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)



ใบคำร้องขอเปลีย่ นทอี่ ยู ่ (มสธ. บ7) ใช้ส ำหรับน กั ศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะเปลีย่ นทอี่ ยูจ่ ากทแี่ จ้ง
ไว้แ ต่เดิม กรอกรายละเอียดและส่งกลับไปยัง สำนักบัณฑิตศ ึกษา เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตัวอย่างใบคำร้องขอเปลีย่ นทีอ่ ย่ทู ใ่ี ช้ตดิ ต่อกับมหาวิทยาลัย (มสธ. บ7)

นักศึกษาชำระเงิน และกรุณาส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่มายังสำนักบัณฑิตศึกษาด้วย
ที่อยู่ที่จัดส่ง สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  (เปลี่ยนที่อยู่)
หรือส่ง Fax แจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์ 0 2503 2660
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องส่งใบคำร้องฉบับนี้มาด้วย

	

นักศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะใช้แ บบฟอร์มใบคำร้องขอเปลีย่ นทอี่ ยูส่ ามารถสำเนาได้จ าก
คูม่ อื ฉบับนี้ ห รือD ownloadจ ากW
 ebsitew
 ww.s tou.a c.thค ลิกท ี่ บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาห วั ข้อD ownload
แบบฟอร์มต่างๆ

ก ารขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย

1. นักศึกษาทขี่ อเปลีย่ นทอี่ ยูจ่ ะตอ้ งกรอกทอี่ ยูใ่ หม่แ ละรายละเอียดตา่ งๆ ใน มสธ. บ7 และใบแบบ
ข้อมูลช ื่อแ ละที่อยู่ให้ถูกต ้อง ชัดเจน และครบถ้วน แล้วส ่ง มสธ. บ7 ทุกแผ่น พร้อมค่าธ รรมเนียมการเปลี่ยน
ที่อ ยู่ไปยัง สำนักบัณฑิตศึกษา
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อยู่ใหม่

2. เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนที่อยู่ให้นักศึกษาแล้ว จะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบตามจังหวัดที่

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่1  	
 กรอกใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)

กรอกใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย (มสธ. บ7) เขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง 
ชัดเจน และครบถ้วน 
ข ั้นที่2 	
 เอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ส่ ง เอกสารป ระกอบก ารเปลี่ย นท่ีอ ยู่ท่ีใช้ ติด ต่ อ กับ ม หาวิ ท ยาลั ย   ถึ ง   สำนั ก บัณฑิ ต ศึก ษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ รรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดในปฏิทินการศึกษาตามรายการต่อไปนี้

1. คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย (มสธ. บ7) จำนวน 1 แผ่น

2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ จำนวน 100 บาท
ขั้นที่3 	
 ว ิธีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)
1) เลือก Download แบบฟอร์มการชำระค่าธ รรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศ ึกษา ผ่านไปรษณีย์ 
Pay at Post จาก www.stou.ac.th กดเลือก ç“บัณฑิตศ ึกษา”é และเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ หรือ
สำเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ ปรากฏในหน้า 80 
2) 	เลือกกาข้อความลงในช่องค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ และกรอกชื่อ - ชื่อสกุล 
เลขประจำตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำ
การไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ จำนวน 100 บาท และค่าธ รรมเนียม
การทำรายการ ครั้งละ 10 บาท
3) นำสลิปการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อ ยู่ที่ไปรษณีย์อ อกให้จำนวน 1 ฉบับ และคำร้อง
การเปลี่ยนที่อ ยู่ (มสธ. บ7) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใส่ซอง จัดส ่งไปที่ สำนักบัณฑิตศ ึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธ รรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ขั้นที่4 	
 การตอบรับการได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย

เมือ่ ส ำนักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาได้ร บั เอกสารการขอเปลีย่ นทอี่ ยูท่ ใี่ ช้ต ดิ ต่อก บั ม หาวิทยาลัยแ ละตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว สำนักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พร้อม
กับสำเนาการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใบเสร็จรับเงิน
ค่าเปลี่ยนที่อ ยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจ ะจัดส ่งให้นักศึกษาในภายหลัง
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ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)
ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล (มสธ. บ8) ใช้สำหรับน ักศึกษาที่มีค วามประสงค์
จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล สามารถยื่นคำร้องไปยังสำนักบัณฑิตศ ึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตัวอย่างใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)

ขั้นตอนการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
ต่อไปนี้

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน

ขั้นที่1 ก รอกใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)
กรอกใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าช ื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล (มสธ. บ8) โดยเขียนตัวบ รรจงให้ถูกต้อง 
ชัดเจน และครบถ้วน
ขั ้นที่2 ก รอกใบลายมือชื่อ

กรอกรายละเอียดลงในใบลายมือชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังรายการต่อไปนี้

1. กรอกเลขประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา แขนงวิชา และวิชาเอก
2. ก รอกคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
3. ลงลายมือชื่อในกรอบที่กำหนดให้
4. กรอกที่อยู่
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5. ติดรูปถ่ายขาวดำ หรือ รูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่ส วมหมวก 
ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำนวน 1 รูปแนบมาด้วย 
ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ข ั้นที่3 ส่งเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

ส่งเอกสารประกอบการขอเปลีย่ นคำนำหน้าช อื่  - ชือ่  - ชือ่ ส กุล ถึง สำนักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธ รรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตามรายการต่อไปนี้

1. คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล (มสธ. บ8) จำนวน 1 แผ่น
2. ค ำร้องในการทำบัตรประจำตัวน ักศึกษาใหม่ (มสธ. บ26) จำนวน 4 แผ่น
3. ใบลายมือชื่อที่กรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำตัวน ักศึกษา ลงลายมือชื่อแ ละติดร ูปเรียบร้อย
แล้ว

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล เช่น คำสั่งเลื่อนชั้นย ศ ใบสำคัญก าร
สมรส หนังสือส ำคัญก ารอนุญาตให้ล าสิกขาบท หนังสือส ำคัญก ารเปลี่ยนชื่อ หนังสือส ำคัญก ารเปลี่ยนสกุล 
ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ โดยเอกสารดังกล่าวนักศึกษาต้องลงนามรับรองได้ถ ่ายสำเนามาจากต้นฉบับจ ริง
5. บ ัตรประจำตัวนักศึกษาเก่าคืนมหาวิทยาลัย
6. ค ่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล จำนวน 100 บาท
ข ั้นที่4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)

1) เลือก Download แบบฟอร์มการชำระค่าธ รรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศ ึกษา ผ่านไปรษณีย์ 
Pay at Post จาก www.stou.ac.th กดเลือก ç“บัณฑิตศ ึกษา”é และเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ หรือ
สำเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ ปรากฏในหน้า 80

2) เลือกกาข้อความลงในช่องค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
และกรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องนำไปยื่นชำระ
ค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - 
ชื่อ - ชื่อส กุล จำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมการทำรายการ ครั้งละ 10 บาท

3) นำสลิปการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล ที่ไปรษณีย์อ อกให้
จำนวน 1 ฉบับ และคำร้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล (มสธ. บ8) และเอกสารตามขั้นตอน
ที่ 3 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใส่ซอง จัดส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ขั้นที่5 ก ารตอบรับการได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
เมื่อสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อส กุล และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว สำนักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล พร้อมกับ
สำเนาใบคำร้องการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล และบัตรประจำตัวน ักศึกษา ให้นักศึกษาเก็บไว้
เป็นห ลักฐ าน ส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจะจัดส ่งให้ในภายหลัง
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ใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ10)
ใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.  บ10)  เป็น
แบบฟอร์มส ำหรับน กั ศึกษาทคี่ าดวา่ จ ะสำเร็จก ารศกึ ษาในแต่ละภาคการศกึ ษา กรอกรายละเอียดและสง่ ก ลับ
ไปยัง สำนักบ ัณฑิตศึกษา เพื่อสำนักบัณฑิตศึกษาจะได้อ อกเอกสารการจบให้นักศึกษา
	
นักศึกษาสามารถ Download จาก Website www.stou.ac.th คลิกที่ “บัณฑิตศึกษา”
หัวข้อDownloadแบบฟอร์มต่างๆ
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ตัวอย่างใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและ
หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ. บ10)
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ใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)
ใบคำร้องทั่วไป (มสธ. บ11) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับนักศึกษากรอกกรณีที่นักศึกษาต้องการ
ยื่นคำร้อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาเป็นกรณีพิเศษ  


ตัวอย่างใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)
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นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป สามารถสำเนาได้จากคู่มือ
ฉบับนี้หรือDownloadจากWebsitewww.stou.ac.thคลิกที่“บัณฑิตศึกษา”หัวข้อDownload
แบบฟอร์มต่างๆ


ขั้นตอนการยื่นคำร้องทั่วไป


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องทั่วไป ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ข ั้นที่1




ก รอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)ดังนี้
1. ชื่อ - ชื่อสกุล
2. เลขประจำตัวนักศึกษา
3. ที่อยู่

ข ั้นที่2 ส่งใบคำร้องทั่วไป

ส่งใบคำร้องทวั่ ไป (มสธ. บ11) ถึง สำนักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ตู ้ ปณ. 55
ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ข ั้นที่3 ตอบรับการได้รับใบคำร้องทั่วไป

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาคำร้องทั่วไป (ม สธ. บ11) ของนักศึกษาแล้วจ ะแจ้งผ ลการพิจารณาให้
นักศึกษาทราบในภายหลัง


การขอสำเร็จการศึกษา

 
น กั ศึกษาทคี่ าดวา่ จ ะสำเร็จก ารศกึ ษาในแต่ละภาคการศกึ ษา สำนักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา จะจดั ส ง่ เอกสาร
การแจ้งจบการศึกษา (มสธ. บ12) ให้กรอกรายละเอียด และเมื่อนักศึกษาได้รับแล้วควรดำเนินการตาม
ขั้นตอนและส่งกลับไปยัง สำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้เป็นห ลักฐานภายหลังสำเร็จก ารศึกษาต่อไป


ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะแจ้งจบการศึกษา ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่1 กรอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

กรอกข้อมูลชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษาลงในแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่ หากนักศึกษามีการ
เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล หรือที่อ ยู่ต่างไปจากเดิมท ี่เคยแจ้งไว้ก ับมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษา
แจ้งไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศ ึกษา พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย (กรณีนักศึกษาเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อ ชื่อส กุล)
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ข ั้นที่2 ส่งหลักฐานการขอแจ้งจบการศึกษา
	
แนบรูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปถ่ายหน้าต รง
ไม่สวมหมวก หรือสวมแว่นตาดำ  สวมเสื้อครุยวิทยฐานะ พร้อมทั้งกรอกชื่อ  - ชื่อส กุล และเลขประจำตัว
นักศึกษาด้านหลังรูปถ่าย 

สำนักบัณฑิตศึกษา จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลต ่างๆ ไว้ท ำหนังสือรับรองการสำเร็จก ารศึกษา
ภายหลังก ารประกาศผลการสอบในภาคการศึกษาทีน่ ักศึกษาสำเร็จก ารศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอ นุมัติ
การสำเร็จก ารศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว



	

หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร(มสธ.บ13)

หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ. บ13) เป็นแ บบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยจ ะออกให้
แก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษาร้องขอหลังจากสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและสภาวิชาการ
ให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถออกหนังสือสำเร็จการศึกษาให้ได้ 
เพราะอยู่ร ะหว่างรอการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
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ตัวอย่างหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร(มสธ.บ13)
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
ข ั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ10)

กรอกใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จก ารศึกษา (มสธ. บ10) หรือ
ส่งจดหมายโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน พร้อมทั้งระบุว ัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
ข ั้นที่2 กรอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

กรอกรายละเอียดในใบแบบขอ้ มูลช อื่ แ ละทอี่ ยู ่ จำนวน 2 แผ่น โดยเขียนตวั บ รรจงให้ถ กู ต อ้ ง ชัดเจน
และครบถ้วน
ข ั้นที่3 ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรอง

ส่งร ปู ถ า่ ยและเอกสารเกีย่ วกบั ก ารขอหนังสือร บั รอง ถึง สำนักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา มหาวิทยาลัยส โุ ขทัย
ธรรมาธิร าช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดังรายการต่อไปนี้

1. ใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จก ารศึกษา (มสธ. บ10) จำนวน 
1 แผ่น

2. ใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่ จำนวน 2 แผ่น

3. รูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2  x 3 ซม.) จำนวน 2 รูป

4. ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง จำนวน 100 บาท
ข ั้นที่4 ตอบรับการได้รับเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรอง

เมือ่ ม หาวิทยาลัยต รวจสอบใบคำร้องขอใบรายงานผลการศกึ ษาและหนังสือรบั รองสำเร็จก ารศกึ ษา 
(มสธ. บ10) รูปถ่าย และค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจ ะส่งหนังสือรับรอง
ให้น ักศึกษา ส่วนใบเสร็จรับเงินม หาวิทยาลัยจะจัดส ่งให้ภายหลัง




หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ14)



หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (มสธ. บ14) เป็นแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยออกให้นักศึกษา
เมื่อน ักศึกษาร้องขอหลังจากสำเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว
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ใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(มสธ.บ15/ป)

.ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ15/ป) เป็นแ บบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยอ อกให้นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขัน้ ตอนขอใบรายงานผลการศกึ ษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณ
ั ฑิต(มสธ.บ15/ป)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใบรายงานผลการศึกษาให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข ั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ ใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.บ29)

กรอกใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ29) โดยเขียนตัวบรรจง
ให้ถ ูกต ้อง ชัดเจน และครบถ้วน
ขั้นที่2 ก รอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่
กรอกรายละเอียดใบแบบข้อมูลชื่อและที่อ ยู่ จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนตัวบ รรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน
ขั้นที่3 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.บ15/ป)

1) เลือก Download แบบฟอร์มการชำระค่าธ รรมเนียมคำร้องระดับบ ัณฑิตศ ึกษา ผ่านไปรษณีย์ 
Pay at Post จาก www.stou.ac.th กดเลือก ç“บัณฑิตศ ึกษา”é และเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ หรือ
สำเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ ปรากฏในหน้า 80 

2)เลือกกาข้อความลงในช่อง        
3 ขอเอกสารสำคัญและ        
3 ใบรายงานผลการศึกษา
มสธ.บ 15/ป  และกรอกชอื่  - ชือ่ ส กุล เลขประจำตวั น กั ศึกษาลงในแบบฟอร์มด งั ก ล่าวให้ค รบถว้ นถกู ต อ้ ง นำไป
ยืน่ ช ำระคา่ ธ รรมเนียม ณ ทีท่ ำการไปรษณียท์ กุ แ ห่งท วั่ ป ระเทศ อัตราคา่ ธ รรมเนียมตามทกี่ ำหนดในขนั้ ท  ี่ 3 และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ ครั้งละ 10 บาท

3) นำสลิปก ารชำระคา่ ธ รรมเนียมทไี่ ปรษณียอ์ อกให้จ ำนวน 1 ฉบับ ใส่ซ องจดั ส ง่ ไปท ี่ สำนักบ ณ
ั ฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 มหาวิทยาลัยจ ะออกใบเสร็จ
รับเงินให้น ักศึกษาในโอกาสต่อไป
ขั้นที่4 ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอใบรายงานผลการศึกษา

ส่งรูปถ่าย และเอกสารเกี่ยวกับการขอใบรายงานผลการศึกษา  ถึง สำนักบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดังรายการต่อไปนี้

1. ใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ29) จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่ จำนวน 1 แผ่น
3. รูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2  x 3 ซม.) จำนวน 2 รูป

4. ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 200 บาท โดยแยกการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมคำร้องจากกิจกรรมอื่น

ตัวอย่างใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(มสธ.บ15/ป)
มสธ. บ15/ป
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ใบคำร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (มสธ. บ18)
ใบคำร้ อ งขอเที ย บความรู้ / ประสบการณ์ ร ะดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ
(มสธ. บ18) ใช้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเทียบงานรายวิชา เทียบความรู้/ประสบการณ์ที่
เคยศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ โดยนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะดำเนินการใน
เรื่องดังกล่าว สามารถสำเนาแบบฟอร์มใบคำร้อง มสธ. บ18 ได้จากเอกสารฉบับนี้ หรือ Download จาก
www.stou.ac.th เลือก “บัณฑิตศึกษา” กดเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 	 กรอกรายละเอียดในใบคำร้อง มสธ. บ18
กรอกแบบฟอร์ม มสธ. บ18 ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง โดยสำเนาแบบฟอร์มใบคำร้อง
มสธ. บ18 ได้ จ ากเอกสารฉบั บ นี้ หรื อ Download จาก www.stou.ac.th เลื อ ก “บั ณฑิ ต ศึ ก ษา”
กดเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ
ขั้นที่ 2 	 การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัย
นักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง มสธ. บ18 ตามขั้นที่ 1 ไปที่สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อพิจารณาเทียบ
งานรายวิชา เทียบความรู้/ประสบการณ์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้กับนักศึกษา เมื่อสาขาวิชาพิจารณา
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่ 3 	 การตอบรับการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์
กรณีสาขาวิชาอนุมัติการเทียบงานรายวิชา เทียบความรู้/ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สำนัก
บัณฑิตศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการขอเทียบฯ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีอัตรา
ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาทต่อชุดวิชาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบความรู้/ประสบการณ์
ขั้นที่ 4 	 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอเทียบงานรายวิชา เทียบความรู้/ประสบการณ์ (มสธ. บ18)
1. เลือก Download แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านไปรษณีย์
Pay at Post จาก www.stou.ac.th กดเลือก “บัณฑิตศึกษา” และเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ หรือ
สำเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ ปรากฏในหน้า 80
2. เลือกกาข้อความลงในช่อง     เที
3 ยบความรู้/ประสบการณ์ และกรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำ
การไปรษณียท์ กุ แห่งทัว่ ประเทศ  อัตราค่าธรรมเนียมชุดวิชาละ 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมการทำรายการ
ครั้งละ 10 บาท
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3. นำสลิ ป การชำระค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไปรษณี ย์ อ อกให้ จ ำนวน 1 ฉบั บ ใส่ ซ องจั ด ส่ ง ไปที่
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 มหาวิทยาลัย
จะออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างใบคำร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
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ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยศึกษาจาก มสธ.
(มสธ. บ19)
ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก มสธ. (มสธ. บ19) ใช้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์
จะขอโอนชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ คยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาก่อน โดยนักศึกษา
ทีม่ คี วามประสงค์จะดำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว สามารถสำเนาแบบฟอร์มใบคำร้อง มสธ. บ19 ได้จากเอกสาร
ฉบับนี้ หรือ Download จาก www.stou.ac.th เลือก “บัณฑิตศึกษา” กดเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก มสธ.
ดังนี้

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก มสธ. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน

ขั้นที่ 1 	 กรอกรายละเอียดในใบคำร้อง มสธ. บ19
กรอกแบบฟอร์ม มสธ. บ19 ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง โดยสำเนาแบบฟอร์ม
ใบคำร้อง มสธ. บ19 ได้จากเอกสารฉบับนี้ หรือ Download จาก www.stou.ac.th เลือก “บัณฑิตศึกษา”
กดเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ
ขั้นที่ 2 	 การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก มสธ. ไปที่มหาวิทยาลัย
นักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง มสธ. บ19 ตามขัน้ ที่ 1 ไปทีส่ ำนักบัณฑิตศึกษา ในกรณีทโี่ อนชุดวิชา
ปกติตามโครงสร้างหลักสูตรเท่านั้น ยกเว้น ชุดวิชา 23599 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา และการโอนชุดวิชาทีเ่ คยศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระบบ 5 หน่วยกิต ต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ
จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มาก่อน  
ขั้นที่ 3 	 การตอบรับการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์
อัตราค่าธรรมเนียมการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก มสธ. มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ชุดวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียม
การโอนครั้งละ 500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนชุดวิชาที่ขอโอน
2. ชุดวิชาที่เคยศึกษาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาละ
1,000 บาท
ขั้นที่ 4 	 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก มสธ. (มสธ. บ19)
1. เลือก Download แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านไปรษณีย์
Pay at Post จาก www.stou.ac.th กดเลือก “บัณฑิตศึกษา” และเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ หรือ
สำเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ ปรากฏในหน้า 80
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3
2. เลือกกาข้อความลงในช่อง        โอนชุ
ดวิชา และกรอกชือ่ - ชือ่ สกุล เลขประจำตัวนักศึกษา
ลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในขั้นที่ 3 และค่าธรรมเนียมการทำรายการ ครั้งละ 10 บาท
3. นำสลิปการชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ออกให้จำนวน 1 ฉบับ ใส่ซองจัดส่งไปที่ สำนัก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 มหาวิทยาลัยจะออก
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างใบคำร้องขอโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก มสธ. ครั้งละ 500 บาท (ไม่จำกัดจำนวนชุดวิชาที่ขอโอน)
2) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ชุดวิชาละ 1,000 บาท
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การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษากรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไป
(มสธ. บ11)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มดังกล่าว สามารถสำเนาได้จากคู่มือฉบับนี้

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลาออก

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 	 กรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไป (มสธ. บ11)
นักศึกษาจะต้องยืน่ คำร้องโดยกรอกรายละเอียดในใบคำร้องทัว่ ไป (มสธ. บ11) โดยระบุชอ่ื - ชือ่ สกุล
เลขประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ และภาคการศึกษาที่ขอลาออกให้ชัดเจน
ขั้นที่ 2 	 ส่งใบคำร้องทั่วไป
ส่งใบคำร้องทั่วไป (มสธ. บ11) พร้อมทั้งบัตรประจำตัวนักศึกษา ไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ขั้นที่ 3 	 ตอบรับการขอลาออก
เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับใบคำร้องทั่วไป (มสธ. บ11) ของนักศึกษาแล้ว จะตรวจสอบรายละเอียด
และดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งส่งหนังสืออนุมัติการลาออกให้นักศึกษาต่อไป
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ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ26)

	

ใบคำร้องขอทำบตั รประจำตวั น กั ศึกษา (มสธ. บ26) ใช้ส ำหรับให้น กั ศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะทำ
บัตรประจำตวั น กั ศึกษา ทัง้ ในกรณีท บี่ ตั รหาย บัตรชำรุด บัตรหมดอายุ และเปลีย่ นคำนำหน้าช อื่  - ชือ่  - ชือ่ ส กุล 
สามารถยนื่ ค ำร้องไปยงั ส ำนักบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาได้ น กั ศึกษาสามารถสำเนาแบบฟอร์มได้จ ากคมู่ อื ฉ บับน ี้ ห รือ
Downloadจ ากW
 ebsitew
 ww.s tou.a c.thค ลิกท ี่ “บัณฑิตศ กึ ษา” ห วั ข้อD ownloadแ บบฟอร์มต า่ งๆ


ตัวอย่างใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ26)

ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา


นักศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะขอทำบตั รประจำตวั น กั ศึกษาจะตอ้ งดำเนินก ารตามขนั้ ต อนตอ่ ไปนี้
ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ26)

กรอกใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวน ักศึกษา (มสธ. บ26) โดยเขียนตัวบ รรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน
ขั้นที่2 กรอกใบลายมือชื่อ

กรอกข้อความต่างๆ ลงในใบลายมือชื่อ โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 
ดังรายการต่อไปนี้

1. กรอกคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล พร้อมเลขประจำตัวน ักศึกษา
2. ลงลายมือชื่อของนักศึกษาลงในช่องว่างเหนือข้อความ ลายมือช ื่อน ักศึกษา
3. ต ิดรูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่ส วมหมวก 
ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่าย จำนวน 1 รูป แนบมาด้วย
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	ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นที่3 ส่งเอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาถึงสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิร าช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตามรายการต่อไปนี้

1. คำร้องในการทำบัตรประจำตัวน ักศึกษาใหม่ (ม สธ. บ26)
2. ใบลายมือชื่อ ที่กรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำตัวน ักศึกษา ลงลายมือช ื่อ และติดร ูปเรียบร้อย
แล้ว
3. สำเนาหลักฐานการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เช่น คำสั่งเลื่อนชั้นยศ ใบสำคัญการสมรส 
หนังสือสำคัญการอนุญาตให้ลาสิกขาบท หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล 
ใบแจ้งค วามเรื่องบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ โดยเอกสารดังกล่าวนักศึกษาต้อง
ลงนามรับรองได้ถ่ายสำเนามาจากต้นฉบับจริง
4. ค ่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวน ักศึกษา จำนวน 100 บาท
ข ั้นที่4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับ(มสธ.บ26)

1. เลือก Download แบบฟอร์มการชำระค่าธ รรมเนียมคำร้องระดับบ ัณฑิตศ ึกษา ผ่านไปรษณีย์ 
Pay at Post จาก www.stou.ac.th กดเลือก  “çบัณฑิตศ ึกษา”é และเลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ หรือ
สำเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ ปรากฏในหน้า 80

2. เลือกกาข้อความลงในช่อง    
3 ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และ
กรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำไปยื่นชำระ
ค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ใหม่ค รั้งล ะ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการทำรายการ ครั้งล ะ 10 บาท
3. นำสลิปการชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ ที่ไปรษณีย์ออกให้
จำนวน 1 ฉบับ และคำร้องการทำบัตรประจำตัวน ักศึกษาฉบับใหม่ (มสธ. บ26) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
และเอกสารตามขั้นที่ 3 ใส่ซองจัดส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศ ึกษา มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 
ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ขั้นที่5 ก ารตอบรับการได้รับเอกสารการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
เมื่อส ำนักบ ัณฑิตศ ึกษาได้ร ับเอกสารการทำบัตรประจำตัวน ักศึกษา และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
สำนักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมกับส่งบัตรประจำตัวนักศึกษา
ให้น ักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใบเสร็จรับเงินม หาวิทยาลัยจะจัดส ่งให้ภายหลัง
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ใบคำร้องขอรับหนังสือรบั รองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29)

ใบคำร้องขอรับห นังสือรบั รองฯ/ใบรายงานผลการเรียน ใช้ส ำหรับน กั ศึกษาทสี่ ำเร็จก ารศกึ ษาไปแล้ว 
หรือย ังไม่ส ำเร็จก ารศึกษา แต่ม คี วามประสงค์ข อรับห นังสือร ับร องฯ/ใบรายงานผลการเรียน สามารถสำเนา
แบบฟอร์มได้จากคู่มือฉบับนี้ หรือ Download จาก Website www.stou.ac.th คลิกที่  “บัณฑิต
ศึกษา”หัวข้อDownloadแบบฟอร์มต่างๆ


ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน


นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนจะต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
ขั ้นที่1 กรอกใบคำร้องขอรับหนังสือร ับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29)

นักศึกษาจะตอ้ งยนื่ ใบคำร้อง โดยกรอกรายละเอียดในใบคำร้องขอรบั หนังสือร บั ร องฯ/ใบรายงาน
ผลการเรียน (มสธ. บ29) โดยระบุกิจกรรมที่ขอให้ชัดเจน (ค ำร้อง 1 ฉบับต่ อกิจกรรม 1 อย่าง)
ขั้นที่2 กรอกใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

กรอกรายละเอียดลงในใบแบบข้อมูลชื่อแ ละที่อยู่ จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง 
ชัดเจน และครบถ้วน
ข ั้นที่3 ส่งรูปถ่ายและใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน

ส่งรูปถ่ายและใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน ถึง  สำนักบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดังรายการต่อไปนี้

1. ใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน (มสธ. บ29)

2. ใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่จำนวน 1 แผ่น
3.  รูปถ่ายจำนวน 2 รูป

4.  ชำระค่าธรรมเนียมค่าหนังสือรับร องฯ/ใบรายงานผลการเรียน จำนวนเท่ากับก ิจกรรมที่ระบุ
	(หมายเหตุมีคำแนะนำวิธีการชำระค่าธ รรมเนียมการขอรับหนังสือรับรองฯ ในหน้า 80)

ขั้นที่4 ตอบรับการได้รับเอกสารเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน
เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน รูปถ่าย และ
ค่าธรรมเนียมค่าหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรอง
ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ภายใน 15 วัน ส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจ ะจัดส ่งให้ภายหลัง
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ตัวอย่างใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ. บ29)
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หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา(มสธ.บ34)
นักศึกษาทมี่ คี วามประสงค์จ ะขอหนังสือรบั รองการเป็นน กั ศึกษา (มสธ. บ34) สามารถยืน่ คำร้องไปยัง
สำนั ก บั ณฑิ ตศึกษา โดยสำนักบัณฑิตศึก ษาจะใช้ เวลาในการดำเนิ นการประมาณ 1 สั ป ดาห์ และ
จะจัดส่งให้นักศึกษาต่อไป

ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา(มสธ.บ34)
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ม ีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข ั้นที่1 กรอกใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)

กรอกใบคำร้องทั่วไป (มสธ. บ11) หรือส่งจดหมายโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
ข ั้นที่2 กรอกใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

กรอกรายละเอียดในใบแบบข้อมูลและที่อยู่ จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนตัวบ รรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน
และครบถ้วน
ขั้นที่3 ส ่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาถึงสำนักบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดังรายการต่อไปนี้
1. ใบคำร้องทั่วไป (มสธ. บ11) จำนวน 1 แผ่น

2. ใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่ จำนวน 2 แผ่น
3. ร ูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่ส วมหมวก 
ไม่สวมแว่นตากันแดด  ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำนวน 2 รูปมาด้วย 
ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง จำนวน 100 บาท
(ห มายเหตุมีคำแนะนำวิธีการชำระค่าธ รรมเนียมการขอหนังสือรับรองสถานภาพ ในหน้า 80)
ขั้นที่4 ต อบรับการได้รับเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
เมื่อม หาวิทยาลัยตรวจสอบใบคำร้องทั่วไป (ม สธ. บ11) รูปถ่าย และค่าธ รรมเนียมการขอหนังสือ
รับรองเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษา ส่วนใบเสร็จรับเงิน
มหาวิทยาลัยจ ะจัดส่งให้ภายหลัง



ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว(มสธ.บ39)

การขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว


1. ในกรณีท นี่ กั ศึกษามคี วามจำเป็นข อเปลีย่ นสนามสอบชวั่ คราว ให้น กั ศึกษายนื่ ค ำร้องขอเปลีย่ น 
สนามสอบก่อนกำหนดการสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า45วัน
2. ก ารขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราวให้ดำเนินการเป็นแ ต่ภ าคการศึกษานั้นๆ
3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในสนามสอบที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้
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4. นักศึกษาสามารถสำเนาแบบฟอร์มใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราวได้จากคู่มือฉบับนี้ 
หรือ Download ได้จาก Website www.stou.ac.th (คลิกเข้าไปที่หัวข้อแบบฟอร์มต่างๆ เลือก มสธ. บ39) แล้ว
ส่งแบบฟอร์มมายัง สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช ตู้ ปณ. 55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 วงเล็บมุมซอง (ขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว) หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2503 2660






	



ตัวอย่างใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว(มสธ.บ39)
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โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   77   ....คู่มือนักศึกษา

โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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