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แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2524

(  )2....คู่มือนักศึกษา 

“...การที่ตัง้มหาวทิยาลยัสโุขทยันี้ถอืวา่เปน็มหาวทิยาลยัทีส่มยัใหม่ 

ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษา 

วิทยาการ วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทย 

ก็มีความเฉลยีวฉลาดขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความ

สามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียน 

ในขัน้สงูจะเรยีกได้วา่ทดัเทยีมอารยประเทศไม่แพ้คนอืน่อาจจะดีกวา่ 

คนอื่นด้วยซำฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทยได้มี

โอกาสที่จะเล่าเรียน...é”( 1 )

พระราชดำรัส

้
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(รองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังขะตะวรรธน์)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                  คำนำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ขณะเดียวกันก็มุ่งให้ผู้ศึกษาใช้เวลากับมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเพื่อ

ให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ดังกล่าว คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร แขนงวิชาบริหาร 

การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เล่มนี้ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวทาง

การศึกษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่จำเป็น และสามารถติดต่อ

ประสานกับมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่นักศึกษาต้องให้ความสนใจคู่มือนี้ 

อย่างจริงจังและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาทุกคน
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   1   .... คู่มือนักศึกษา 

	 1	.		 ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	มหาวิทยาลัย	

1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
	 	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธิ	ราช			เปน็	สถาบนั	อดุมศกึษา	ที	่เกดิ	ขึน้	จาก	แนว	ความ	คดิ	เรือ่ง	การ	ขยาย	

และ	กระจาย	โอกาส	ทางการ	ศกึษา	ระดบั	อดุมศกึษา	แก	่ประชาชน	ให	้กวา้ง	ขวาง	ยิง่	ขึน้			โดย	ใช	้ทรพัยากร	ที	่ม	ีจำกดั	

ให	้เกดิ	ประโยชน	์สงูสดุ			รฐับาล	จงึ	ได	้ดำเนนิ	การ	จดั	ตัง้	มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ขึน้	อกี	แหง่	หนึง่	ม	ีลกัษณะ	

เป็น	มหาวิทยาลัย	ใน	ระบบ	เปิด			ดำเนิน	การ	สอน	โดย	ใช้	ระบบ	การศึกษา	ทาง	ไกล			พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	

ภูมิพล	อดุลย	เดชฯ		 	ทรง	พระ	กรุณา	โปรด	เกล้าฯ		 	พระราชทาน	ชื่อ		 	ç	 “มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช”é		 	ตาม 

พ	ระนาม	เดิม	ของ	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาล	ที่		 	7		 	เมื่อ	ครั้ง	ทรง	ดำรง	พระ	อิสริยยศ		 	เป็น		 	çกรม	หลวง	

สุโขทัย	ธรรม	ราชาé			และ	ทรง	ลง	พระ	ปรมาภิไธย	ใน	พระ	ราช	บัญญัติ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			เมื่อ	วัน	ที่			5			

กันยายน			พ	.	ศ	.			2521			มหาวิทยาลัย	จึง	กำหนดให้	วัน	ที่			5			กันยายน	ของ	ทุก	ปี	เป็น	วัน	สถาปนา	มหาวิทยาลัย			และ	

ใน	ฐานะ	ที	่เปน็	มหาวทิยาลยั	ของ	รฐั			มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช	ม	ีอำนาจ	ให	้ปรญิญา	และ	ประกาศนยีบตัร	

ที่	มี	ศักดิ์	และ	สิทธิ์	เช่น	เดียว	กับ	มหาวิทยาลัย	ของ	รัฐ	อื่นๆ			ทุก	ประการ	

	 	ใน	วัน	ที่		 	24		 	ตุลาคม		 	พ	.	ศ	.		 	2521		 	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้า	อยู่	หัวฯ		 	ทรง	มี	พระบรม	ราชโองการ		 

โปรด	เกล้าฯ		 	แต่ง	ตั้ง	ศาสตราจารย์		 	ดร	.	วิจิตร		 	ศรี	สอ้าน		 	ให้	ดำรง	ตำแหน่ง	อธิการบดีคน	แรก		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	19 

พฤศจิกายน	 พ	.	ศ	.		 	2530		 	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้า	อยู่	หัวฯ		 		 	ทรง	มี	พระบรม	ราชโองการโปรด	เกล้าฯ	 	แต่ง	ตั้ง 

ศาสตราจารย์		 	ดร	.	เอี่ยม		 	ฉายา	งาม		 	ให้	ดำรง	ตำแหน่ง	อธิการบดี		 	ใน		 	พ	.	ศ	.		 	2542		 	ทรง	มี	พระบรม	ราชโองการ	 

โปรด	เกล้าฯ	 	แต่ง	ตั้ง	รอง	ศาสตราจารย์		ดร	.	ทอง	อินทร์		 	วงศ์	โส	ธร		 	ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี		 ใน	พ	.	ศ	.		 	2547 

ทรง	มี	พระบรม	ราชโองการโปรด	เกล้าฯ		แต่ง	ตั้ง	ศาสตราจารย์			ดร	.	ปรัชญา			เวสารัช	ช์		ใน			พ	.	ศ	.			2551			ถึง	ปัจจุบัน 

ทรง	มี	พระบรม	ราชโองการโปรด	เกล้าฯ		 แต่ง	ตั้ง	รอง	ศาสตราจารย์		 	ดร	.	ปราณี	 สังขะ	ตะ	วรรธ	น์		 	เป็น	อธิการบด ี

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			จัดการ	ศึกษา	ทั้ง	ระดับ	ปริญญา	ตรี			ปริญญา	โท		และปริญญาเอก		สำหรับ	

ระดับ	ปริญญา	ตรี			เปิด	สอน			12			สาขา	วิชา			ดังนี้	

		 	1	.					สาขา	วิชา	มนุษย	นิเวศ	ศาสตร์	

		 	2	.					สาขา	วิชา	นิติศาสตร์	

		 	3	.					สาขา	วิชา	นิเทศศาสตร์	

		 	4	.					สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	

		 	5	.					สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	

		 	6	.					สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	สุขภาพ	

		 	7	.					สาขา	วิชา	ศิลปศาสตร์	

		 	8	.					สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	

		 	9	.					สาขา	วิชา	เศรษฐศาสตร์	

		 	10	.			สาขา	วิชา	ส่ง	เสริม	การเกษตร	และ	สหกรณ์	

		 	11	.			สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

		 	12	.			สาขา	วิชา	พยาบาล	ศาสตร์	



			2			.... คู่มือนักศึกษา 

	 	ภาย	หลัง	จาก	การ	จัดการ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	โดย	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	ได้	รับ	ความ	สำเร็จ	

เป็น	ที่	ยอมรับ	ว่า		 	มี	มาตรฐาน	ใน	ระดับ	เดียว	กับ	มหาวิทยาลัย	ระบบ	ปิด	ทั่วไป		 	จึง	ได้	จัดการ	ศึกษา	ระดับ	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ขึ้น			  

1.2 ระบบการศึกษา
		 มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธิ	ราช			กำหนด	ระบบ	การ	ศกึษา	สำหรบั	หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัร	บณัฑติ	

ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	ไว้	ดังนี้	

		 1	.		 	มหาวิทยาลัย	ใช้	ระบบ	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล	ที่	มุ่ง	เน้น	ให้	นักศึกษา	สามารถ	ศึกษา	ค้นคว้า	อย่าง	เป็น	

อิสระ	ด้วย	ตนเอง		 	ภาย	ใต้	การ	ให้	คำ	แนะนำ	ปรึกษา	อย่าง	เป็น	ระบบ	และ	จัด	เนื้อหา	สาระ	และ	ประสบการณ	์เป็น	

ชุด	วิชา	ที่	มี	ลักษณะ	บูรณาการ			และ	มี	ค่า	ไม่	น้อย	กว่า	ชุด	วิชา	ละ			6			หน่วยกิต	

	 	2	.					มหาวิทยาลัย	จัด	ระบบ	การ	ให้	คำ	แนะนำ	ปรึกษา		 	ด้วย	วิธี	การ	นัด	หมาย	ระหว่าง	อาจารย์	กับ	

นักศึกษา	ตาม	ช่วง	เวลา	ที่	เหมาะ	สม	 	รวม	ทั้ง	การ	เข้า	รับ	การ	ปฐมนิเทศ	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 	การ	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	

ปฏสิมัพนัธ	์		การ	เขา้	รบั	การ	สมัมนา	เสรมิ			การ	เขา้	รบั	การ	สมัมนา	เขม้	และ	การ	เขา้	รบั	การ	อบรม	เขม้	ประสบการณ	์

วิชาชีพ	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร	

		 3	.		 	มหาวทิยาลยั	ถา่ยทอด	เนือ้หา	สาระ	และ	ประสบการณ	์ทาง	วชิาการ	โดย	ผา่น	สือ่	การ	สอน	ทาง	ไกล			 

ประกอบ	ดว้ย	สือ่	สิง่	พมิพ	์		สือ่	วทิย	ุกระจาย	เสยีง			สือ่	วทิย	ุโทรทศัน	์		สือ่	โสต	ทศัน	์		สือ่	อเิลก็ทรอนกิส	์		สือ่	โทรคมนาคม			

และ	สื่อ	อื่นๆ			ตาม	ความ	เหมาะ	สม	

		 4	.					มหาวิทยาลัย	จัดการ	ศึกษา	เป็น	ระบบ	ทวิภาค			โดย	แบ่ง	ปี	การ	ศึกษา	ออก	เป็น			2			ภาค	การ	ศึกษา			

คือ			ภาค	ต้น			และ	ภาค	ปลาย			ภาค	การ	ศึกษา	แต่ละ	ภาค	มี	ระยะ	เวลา	เรียน	ไม่	น้อย	กว่า			15			สัปดาห์			ทั้งนี้	เป็น	ไป	

ตาม	ระเบียบ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ว่า	ด้วย			การ	ศึกษา	ใน	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

		 5	.		 	มหาวทิยาลยั	จดั	ให	้ม	ีแหลง่	วชิาการ	บณัฑติ	ศกึษา	ใน	สว่น	กลาง			ณ			สำนกั	บรรณ	สารสนเทศ			และ	

ส่วน	ภูมิภาค			ณ			ศูนย์	วิทย	พัฒนา			ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ			และ	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	อื่นๆ	

	 	6	.					กำหนด	เวลา	การ	ศกึษา			มหาวทิยาลยั	กำหนด	เวลา	ที	่นกัศกึษา	ควร	ใช	้ใน	การ	ศกึษา	ชดุ	วชิา	แตล่ะ	

ชดุ	วชิา	ใน	แตล่ะ	สปัดาห	์		เพือ่	เปน็	แนวทาง	ให	้นกัศกึษา	สามารถ	วางแผน	การ	ศกึษา	ของ	ตนเอง	ได	้อยา่ง	เหมาะ	สม			

โดย	แต่ละ	ชุด	วิชา	จะ	มี	กำหนด	เวลา	แตก	ต่าง	กัน	ตาม	เนื้อหา	สาระ		 	และ	วัตถุประสงค์	ของ	ชุด	วิชา		 	แต่	ทั้งนี้	เวลา	

ศึกษา	ทั้งหมด	จะ	รวม	กัน	ได้	ประมาณ			18			ชั่วโมง	ต่อ	สัปดาห์			โดย	กระจาย	เวลา	สำหรับ	แต่ละ	กิจกรรม	ตาม	ที่	ระบุ	

เป็น	สัญลักษณ์	ดังนี้	

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

	 6		 หมาย	ถึง			6			หน่วยกิต	

		 อ		 		หมาย	ถึง			เวลา	ที่	ใช้	/	สัปดาห์			ใน	การ	ศึกษา	จาก	เอกสาร	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา	

	 	ส		 		หมาย	ถึง			เวลา	ที่	ใช้	/	สัปดาห์			ใน	การ	ศึกษา	จาก	สื่อ	อื่น	

		 ป		 		หมาย	ถึง			เวลา	ที่	ใช้	/	สัปดาห์			ใน	การ	ทำ	กิจกรรม	ภาค	ปฏิบัติ			(	สัมมนา	เข้ม	)	

		 ก		 		หมาย	ถึง			เวลา	ที่	ใช้	/	สัปดาห์			ใน	การ	ศึกษา	จาก	แหล่ง	อื่น	และ	จาก	การ	ร่วม	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์			
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2			ลักษณะ		คือ			สัมมนา	เสริม	แบบ	เผชิญ	หน้า		และ			สัมมนา	เสริมผ่าน	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์			

		 โดย	ทั่วไป	ชุด	วิชา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา			แบ่ง	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน			3			รูป	แบบ			ดังนี้	

 

รูปแบบที่1	 6				 	(	14	-	2	-	0	-	2	)		 =	 18			ชั่วโมง			หมาย	ถึง	

		 	6				 				 	-		 		 	6			หน่วยกิต	

		 	14		 		 	-		 		 	ศึกษา	จาก	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา			ประมาณ			14			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	2		 		 	-				 		 	ศึกษา	จาก	สื่อ	โสต	ทัศน์			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	0		 		 	-		 		 	ไม่มี	กิจกรรม	ภาค	ปฏิบัติ	

		 	2		 		 	-				 		 	ศึกษา	จาก	สื่อ	และ	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์			2			ลักษณะ		คือ			สัมมนา	เสริม	แบบ	

เผชิญ	หน้า			และ	สัมมนา	เสริมผ่าน	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

 

รูปแบบที่2	 	6				 	(	12	-	2	-	2	-	2	)				=		 	18			ชั่วโมง			หมาย	ถึง	

		 	6				 		 	-				 		 	6			หน่วยกิต	

		 	12				 		 	-				 		 	ศึกษา	จาก	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา			ประมาณ			12			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	2				 		 	-				 		 	ศึกษา	จาก	สื่อ	โสต	ทัศน์			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	2				 		 	-		 		 	กิจกรรม	ภาค	ปฏิบัติ			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	2				 			 	-				 			 		ศึกษา	จาก	สื่อ	และ	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์			2			ลักษณะ			คือ			สัมมนา	เสริม	แบบ	

เผชิญ	หน้า		และสัมมนา	เสริม	ผ่าน	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

   รูปแบบที่3	 	6				 	(	10	-	2	-	4	-	2	)			=		 		18			ชั่วโมง			หมาย	ถึง	

		 6		 			 	-				 			 	6			หน่วยกิต	

		 	10				 			 	-				 			 	ศึกษา	จาก	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา			ประมาณ			10			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	2				 				 -				 			 	ศึกษา	จาก	สื่อ	โสต	ทัศน์			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	4				 			 	-		 			 	กิจกรรม	ภาค	ปฏิบัติ			ประมาณ			4			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

		 	2				 				 	-				 			 	ศึกษา	จาก	สื่อ	และ	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์			2			ลักษณะ		คือ			สัมมนา	เสริม	แบบ	

เผชิญ	หน้า			และสัมมนา	เสริม	ผ่าน	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์			ประมาณ			2			ชั่วโมง	/	สัปดาห์	

 

1.3กระบวนการศึกษา
		 นักศึกษา	จะ	ศึกษา	โดย	ผ่าน	สื่อ	ประเภท	ต่างๆ		 	ดังนี้		 	คือ		 	สื่อ	หลัก		 	สื่อ	เสริม		 	ศึกษา	จาก	แหล่ง	ค้นคว้า		 

	และ	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์			ราย	ละเอียด	มี	ดังนี้	
	 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 

ศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจำชุดวิชา 

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	 สื่อสิ่งพิมพ์	 เป็นสื่อเอกสารที่แนะนำให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือ 

ไปจากการศึกษาสาระสำคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ  เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย

และวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

  2.2	 การเรียนการสอนออนไลน ์์  เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ 

บนเครือข่าย การปฐมนิ เทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม 

การตรวจกิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ การตอบคำถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์   

  2.3	 สื่อโสตทัศน์  คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง เช่น  

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่   

วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น

  2.4	 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์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 

ระดบัปรญิญาโทในระบบการศกึษาทางไกล นอกจากนัน้เปน็การทำความเขา้ใจเกีย่วกบัรายละเอยีดของโครงสรา้ง 

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	 	นักศึกษา	ทุก	คน	จะ	ต้อง	เข้า	รับ	การ	อบรม	

ประสบการณ์	วิชาชีพ	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	ก่อน	สำเร็จ	การ	ศึกษา			เพื่อ	ให้	นักศึกษา	ได้	ร่วม	ฝึก	ทักษะ	ที่	จำเป็น	

ของ	วิชาชีพ			และ	เพื่อ	พัฒนา	บุคลิกภาพ			คุณธรรม			จริยธรรม			โดย	ใช้	เวลา	ใน	การ	อบรม			5			วัน	

 6. การสอบประจำชุดวิชา			นักศึกษา	จะ	ต้อง	สอบ	ตาม	วัน			เวลา			ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด			สำหรับ	

สนาม	สอบ	มหาวิทยาลัย	จะ	กำหนด	ตาม	ที่	อยู่	ของ	นักศึกษา	ที่	แจ้ง	ไว้	กับ	มหาวิทยาลัย		 	ณ		 	วัน	สมัคร	เข้า	ศึกษา			

ใน	กรณี	มี	ความ	จำเป็น	จะ	ขอ	ย้าย	สนาม	สอบ	ให้	ดำเนิน	การ	แจ้ง	ที่	ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา		 	สำนัก	

บัณฑิต	ศึกษา		 	ภายใน		 	45		 	วัน	ก่อน	สอบ		 	(	กำหนดการ	สอบ	ภาค	ต้น	ประมาณ	ปลาย	เดือน	ตุลาคม		 	กำหนดการ	

สอบ	ภาค	ปลาย	ประมาณ	ปลาย	เดือน	เมษายน	)			กรณี	นักศึกษา	มี	ความ	จำเป็น	ต้อง	ย้าย	สนาม	สอบ	ภายใน	ระยะ	

เวลา	น้อย	กว่า		 	45		 	วัน		 	ต้อง	แสดง	หลัก	ฐาน	ประกอบ		 	เช่น		 	ใบรับ	รอง	แพทย์		 	คำ	สั่ง	ย้าย	ราชการ	ด่วน		 	เป็นต้น		 

	การ	แจ้ง	ผล	การ	สอบ	มหาวิทยาลัย	จะแจ้ง	ผล	การ	สอบ	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ภายใน			45			วัน	หลัง	จาก	วัน	สอบ	

  7.การประเมินผลการศึกษา		การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา			ประเมิน	ผล	จาก	

		 	 	1	)				 	ผล	งาน	ที่	มอบ	หมาย	ให้	ทำ	

		 	 	2	)				 	การ	สอบ	ชุด	วิชา	ประจำ	ภาค	การ	ศึกษา	

		 		 3	)				 	การ	เข้า	รับ	การ	อบรม	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	

 8.การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา

      8.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา			ใช้	อักษร	ระดับ	คะแนน	ดัง	ต่อ	ไป	น้ี	
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อักษรระดับคะแนน ความหมาย คะแนนต่อ1หน่วยกิต

 A 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	ดี	เยี่ยม			(	Excellent	)	 	4.0	

  B + 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	ดี	มาก			(	Very			Good	)	 	3.5	

 B 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	ดี			(	Good	)	 	3.0	

  C + 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	ค่อน	ข้าง	ดี			(	Fairly			Good	)	 	2.5	

  C 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	พอใช้			(	Fair	)	 	2.0	

 D 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	อ่อน			(	Poor	)	 	1.0	

		F	 	ผล	การ	ประเมิน	ขั้น	ตก			(	Failed	)	 	0	

 

	 	นักศึกษา	ที่	ได้	ระดับ	คะแนน	ตำ	กว่า		 	2.0		 	ถือว่า	สอบ	ไม่	ผ่าน	และ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใหม่	 

ใน	ชุด	วิชา	นั้น			ผล	การ	ศึกษา	อาจ	แสดง	ได้	ด้วย	สัญลักษณ์	อื่น			ดังนี้	

	I	 (Incomplete)						

 

การ	ประเมิน	ผล	ไม่	สมบูรณ์			เนื่องจาก	ไม่	ได้	ดำเนิน	กิจกรรม	

	ครบ	ตาม	ที่	กำหนด	ไว้	ใน	หลักสูตร			

			P	 (	Passed	) 	สอบ	ผ่าน	สำหรับ	การ	ประเมิน	ผล	ที่	ไม่	คิด	คะแนน	

	U	 (	Unsatisfactory	)	 สอบ	ไม่	ผ่าน	สำหรับ	การ	ประเมิน	ผล	ที่	ไม่	คิด	คะแนน	

		W	 (	Withdrawn	)

 

	การ	ยกเลิก			ใช้	ใน	กรณี	ที่	นักศึกษา	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ไว้	แล้ว		ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด	

		N	 			(Not			Graded			and			Credited	)	 ไม่	นับ	คะแนน	

			SP	(	Suspended	) 		ผล	สอบ	ของ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	

ที่	ผ่าน	มา	

  8.2การคำนวณหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม		มี	วิธี	การ	ดังนี้	

		 		 	 1	)				 	การ	คำนวณ	หน่วยกิต	สะสม	และ	คะแนน	เฉลี่ย	สะสม	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	จะ	กระทำ	

เมื่อ	สิ้น	ภาค	การ	ศึกษา	แต่ละ	ภาค	

		 		 	 	2	)		 	การ	นบั	จำนวน	หนว่ยกติ	สะสม			เพือ่	คำนวณ	คะแนน	เฉลีย่	สะสม	ตลอด	หลกัสตูร	ให	้นบั	

และ	คำนวณ	จาก	ชุด	วิชา	ตาม	หลักสูตร	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	

		 		 		 3	)				 	การ	บันทึก	ผล	การ	เรียน	ของ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน		 	จะบัน	ทึก	ผล	

การ	เรียน	ใน	ภาค	หลัง	สุด	ตาม	ที่	เป็น	จริง		 	ส่วน	ผล	การ	สอบ	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	ผ่าน	มา	จะบัน	ทึก	เป็น		 	SP		 	และ	 

ไม่	นำ	ไป	คำนวณ	คะแนน	เฉลี่ย	ประจำ	ภาค	การ	ศึกษา	และ	คะแนน	เฉลี่ย	สะสม	

  9.การสำเร็จการศึกษา		นักศึกษา	ที่	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ต้อง	มี	คุณสมบัติ			ดังนี้	
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		 		 1	.					สอบ	ได้	จำนวน	ชุด	วิชา	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลักสูตร	และ	ข้อ	กำหนด	ของ	มหาวิทยาลัย		 	และ	ได้	

ผล	การ	ศึกษา		คิด	เป็น	คะแนน	เฉลี่ย	สะสม	ตลอด	หลักสูตร	ไม่	น้อย	กว่า		 	3.00		 	และ	ไม่มี	ชุด	วิชา	ใด	ได้	ระดับ	คะแนน	 

ต่ำกว่า			2.00	

		 	 	2	.		 	เขา้	รบั	การ	อบรม	เขม้	ประสบการณ	์วชิาชพี	ประกาศนยีบตัร	บณัฑติ	ทางการ	บรหิาร	การ	ศกึษา	

และ	ผ่าน	การ	ประเมิน	

		 	 	3	.					มี	ระยะ	เวลา	การ	ศึกษา	ครบ	ตาม	ที่	หลักสูตร	กำหนด	

		 		 4	.					ไม่มี	ความ	ประพฤติ	เสื่อม	เสีย	

		 		 5	.					ไม่มี	พันธะ	หนี้	สิน	ค้าง	ชำระ	ต่อม	หา	วิทยาลัย	

  10. ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา		 	นักศึกษา	ที่	สอบ	ได้	จำนวน	ชุด	วิชา	ครบ	ถ้วน	ตาม	หลักสูตร			

และ	เป็น	ไป	ตาม	คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สำเร็จ	การ	ศึกษา		 	ตาม	ข้อ		 	9		 	แล้ว		 	นักศึกษา	สามารถ	ยื่น	คำร้อง	การ	แจ้ง	จบ	 

การ	ศึกษา	โดย	ใช้	แบบ	ฟอร์ม	ใบ	คำร้อง		 	มสธ	.		 	บ29		 	และ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา		 	และ 

หนังสือ	รับรอง	สำเร็จ	การ	ศึกษา			จำนวน			300			บาท			โดย	ทาง	ธนาณัติ			หรือ			Pay			at			Post			พร้อม	แนบ	รูป	ถ่าย	ที่	 

แต่ง	กาย	สุภาพ			(	ไม่	ต้อง	สวม	ครุย	)			ขนาด			1			-			1					นิ้ว			จำนวน			4			รูป	

 
  

1 
2
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2 .  หลักสูตร	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	ทางการ	บริหาร			 	
การ	ศึกษา			(	ปรับปรุง			พ	.	ศ	.			2552	) 
 

2.1ชื่อหลักสูตร
	 	หลักสูตร	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	

		 Graduate			Diploma			Program			in			Educational			Administration	

 

2.2ชื่อประกาศนียบัตร
	 ชื่อ	เต็ม		 		 		 	 	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	

		 อักษร	ย่อ				 		 	 ป	.			บัณฑิต	ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	

		 ชื่อ	เต็ม	ภาษา	อังกฤษ		 		 Graduate			Diploma			in			Educational			Administration	

	 อักษร	ย่อ	ภาษา	อังกฤษ				 Grad	.			Dip	.			in			Educational			Administration	

 

2.3วัตถุประสงค์
		 1.					เพื่อ	พัฒนา	ความ	รู้		 	ทักษะ		 	และ	ประสบการณ์	วิชาชีพ		 	ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	ของ	ผู้	บริหาร	

การ	ศึกษา		 	ผู้	บริหาร	สถาน	ศึกษา	 	และ	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	ประจำ	การ	ให้	สูง	ขึ้น	และ	มี	ศักยภาพ	ใน	การ 

	บริหาร	จัดการ	ศึกษา	ให้	บรรลุ	ผล	ตาม	เจตนารมณ์	ของ	สังคม	และ	ประเทศ	ชาติ	

		 2.				เพื่อ	พัฒนา	และ	เสริม	สร้าง	คุณลักษณะ	ของ	ผู้	บริหาร	การ	ศึกษา	ที่	เหมาะ	สม	กับ	การ	บริหาร	และ	

จัดการ	ใน	ภาวะ	เปลี่ยนแปลง		 	มี	วิสัย	ทัศน์	ใน	การ	บริหาร		 	มี	ภาวะ	ผู้นำ	ใน	ทาง	บริหาร	และ	ทาง	วิชาการ		 	สามารถ	

ประยุกต์	ความ	รู้	และ	ประสบการณ์	ไป	สู่	การ	ปฏิบัติ	ใน	วิชาชีพ	การ	บริหาร	การ	ศึกษา	

	 	3	.					เพื่อ	พัฒนา	และ	เสริม	สร้าง	สมรรถนะ	ทางการ	บริหาร	และ	จรรยา	วิชาชีพ	ของ	ผู้	ประกอบ	วิชาชีพ	

บริหาร	การ	ศึกษา		 	อัน	จะ	นำ	ไป	สู่	การ	เพิ่มพูน	วิทยฐานะ	และ	การ	ขอรับ	ใบ	อนุญาต	ประกอบ	วิชาชีพ		 	รวม	ทั้ง	 

ยก	ระดับ	มาตรฐาน	วิชาชีพ	บริหาร	การ	ศึกษา	ให้	สูง	ขึ้น	

		 4	.					เพื่อ	พัฒนา	และ	เสริม	สร้าง	คุณธรรม	และ	จริยธรรม	ของ	ผู้	ประกอบ	วิชาชีพ	การ	บริหาร	การ	ศึกษา	

อัน	จะ	นำ	ไป	สู่	การ	สร้าง	ศรัทธา			การ	ยอมรับ		และ	เกียรติภูมิ	แห่ง	วิชาชีพ	

 

2.4คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
		 1	.		 	เปน็	ผู	้สำเรจ็	การ	ศกึษา	ไม	่ตำ	กวา่	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีหรอื	เทยีบ	เทา่			จาก	มหาวทิยาลยั	หรอื	สถาบนั	

อุดมศึกษา	อื่น	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	รับรอง			และ	

	 	2.					เปน็	บคุลากร	ประจำ	การ	ซึง่	ดำรง	ตำแหนง่	ผู	้บรหิาร	การ	ศกึษา			ผู	้บรหิาร	สถาน	ศกึษา			คร	ู		คณาจารย	์		

หรือ	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	อื่น			หรือ	

่



			9			.... คู่มือนักศึกษา 

		 3.					เปน็	บคุลากร	อืน่	ที	่ปฏบิตั	ิงาน	หรอื	ม	ีประสบการณ	์เกีย่ว	กบั	การ	ศกึษา	และ	ตอ้งการ	พฒันา	ความ	รู	้ 

ประสบการณ์	ทางการ	บริหาร	การ	ศึกษา	

		 ผู้	ที่	มี	คุณสมบัติ	ดัง	กล่าว	ข้าง	ต้น			ต้อง	ไม่	เป็น	โรค	ที่	เป็น	อุปสรรค	ต่อ	การ	ศึกษา			และ	ไม่	เคย	ถูก	ให้	ออก	

จาก	มหาวิทยาลัย	หรือ	สถาบัน	อุดมศึกษา	อื่น			เนื่องจาก	มี	ความ	ประพฤติ	เสื่อม	เสีย	

 

2.5 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
  ระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร

  2.5.1 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารทางการศึกษา

		 		 	1	)				 	การ	พัฒนา	และ	ปรับปรุง	หลักสูตร	มี	คณะ	กรรมการ	พัฒนา	/	ปรับปรุง	หลักสูตร			ประกอบด้วย	

ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ทั้ง	ภายใน			และ	ภายนอก	มหาวิทยาลัย			และ	มี	การ	ประเมิน	และ	ปรับปรุง	หลักสูตร	ทุก			5			ปี	

		 		 	2	)					มี	การ	พิจารณา	กลัน่	กรอง	หลักสตูร	ใน	รูป	คณะ	กรรมการ			ประกอบ	ดว้ย			คณะ	กรรมการ-

บัณฑิต	ประจำ	สาขา	วิชา		 	คณะ	กรรมการ	ประจำ	สาขา	วิชา		 	คณะ	กรรมการ	ที่	ปรึกษา		 	สภา	วิชาการ		 	และ 

สภา	มหาวิทยาลัย	

		 		 	3	)					มี	อาจารย์	ประจำ	หลักสูตร			และ	อาจารย์	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	หลักสูตร	ซึ่ง	มี	คุณวุฒิ	และ	จำนวน	

ตาม	เกณฑ์	มาตรฐาน	หลักสูตร	ที่		 	สกอ	.		 	กำหนด		 	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ดูแล	ของ	แขนง	วิชา	บริหาร	การ	ศึกษา		 	และ	

คณะ	กรรมการ	บณัฑติ	ศกึษา			สาขา	วชิา	ศกึษา	ศาสตร	์		ทำ	หนา้ที	่รบั	ผดิ	ชอบ	บรหิาร	จดัการ	หลกัสตูร	ให	้ม	ีคณุภาพ	

มาตรฐาน	ทั้ง	ด้าน	วิชาการ	และ	วิชาชีพ		 	รวม	ทั้ง	ดำเนิน	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน		 	ควบคุม	คุณภาพ	มาตรฐาน			

ตลอด	จน	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	และ	เป็น	ไป	ตาม	มาตรฐาน	ของ	มหาวิทยาลัย	

		 		 	4	)					การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ชุด	วิชา	ใน	หลักสูตร		 	ดำเนิน	การ	โดย	คณะ	กรรมการ	ผลิต	และ	

บรหิาร	ชดุ	วิชา	ซึง่	ได	้จดั	ทำ	แนว	การ	ศึกษา	และ	แผน	กจิกรรม			เพือ่	ให	้นกัศึกษา			ศกึษา			ฝึก	ปฏบิัติ			และ	ปฏบิัติ	งาน 

	ที่	ได้	รับ	มอบ	หมาย		 	ตลอด	จน	ให้	นักศึกษา	ส่ง	งาน	และ	พบ	กับ	อาจารย์	ผู้	สอน		 	ซึ่ง	เป็น	อาจารย์	ประจำ	สาขา	วิชา	

ที่	มี	วุฒิ	การ	ศึกษา	และ	ประสบการณ์	ที่	เกี่ยวข้อง		 	มี	การ	สัมมนา	เสริม	หรือ	สัมมนา	เข้ม	เพื่อ	อภิปราย	และ	รับ	ฟัง 

	ข้อ	เสนอ	แนะ	ใน	การ	ปรับปรุง	งาน	ที่	ทำ		 	พร้อม	กับ	มี	การ	ให้	นักศึกษา	ประเมิน	ประสิทธิภาพ	การ	สอน	ของ	ผู้	สอน			

เพื่อ	นำ	ผล	มา	ปรับปรุง	การ	เรียน	การ	สอน	

		 		 5	)	 	การ	วัด	และ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา			มี	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา			และ	คุณภาพ	การ	เรียน	

การ	สอน	ที่	หลาก	หลาย	และ	เชื่อ	ถือ	ได้			มี	กระบวนการ	วัด	และ	ประเมิน	ผล	ใน	ระบบ	ทาง	ไกล	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	

		 		 	6	)					การ	รายงาน	ผล	และ	ประชาสัมพันธ์	สู่	สาธารณะ		 	มี	การ	รายงาน	ผล	การ	จัดการ	เรียน	 

การ	สอน	ตาม	หลกัสตูร	ตอ่ม	หา	วทิยาลยั			และ	หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	ทกุ	ป	ีการ	ศกึษา			รวม	ถงึ	ม	ีการ	ประชาสมัพนัธ	์

ผล	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ตาม	หลักสูตร	ต่อ	สาธารณชน	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	

  2.5.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

		 		 	1	)					สื่อ	การ	ศึกษา		 	สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์		 	ได้	จัด	ทำ	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา		 	และ	แนว	การ 

	ศึกษา			ซึ่ง	เป็น	แหล่ง	เนื้อหา	ความ	รู้			แนวทาง	ใน	การ	ศึกษา		และ	ดำเนิน	กิจกรรม	การเรียนให้นักศึกษาทุกชุดวิชา 

เอกสาร	ดัง	กล่าว	พัฒนา	โดย	คณะ	กรรมการ	กลุ่ม	ผลิต	และ	บริหาร	ชุด	วิชา		 	ซึ่ง	มี	องค์	ประกอบ	เป็น	อาจารย์	และ	

ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ภายนอก	รวม	จำนวน		 	9		 	คน		 	มี	การ	ประเมิน	ชุด	วิชา	และ	นำ	ผล	มา	ปรับปรุง		 	มี	คณะ	กรรมการ 
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	จัด	ทำ	เอกสาร	การ	สอน	ฉบับ	เพิ่ม	เติม			(	Supplement	)			เพื่อ	ให้	เนื้อหา	มี	ความ	ทัน	สมัย			มี	การ	ถ่ายทอด	เนื้อหา	สาระ			

และ	ประสบการณ์	ทาง	วิชาการ	โดย	ใช้	สื่อ	การ	สอน	ทาง	ไกล	ประกอบ	ด้วย	สื่อ	ต่างๆ		 	เช่น		 	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์		 	(	ประมวล	

สาระ		 	แนว	การ	ศึกษา		 	แผน	กิจกรรม	)		 	เทป	เสียง		 	วิ	ดี	ทัศน์		 	การ	สัมมนา	เสริม	/	เข้ม	แบบ	เผชิญ	หน้า		 	การ	เรียน	

โดย	ระบบ			Teleconference			หรือ	รูป	แบบ	อื่น			และ	การ	เรียน	โดย	ใช้			e			-			Learning			หรือ			Computer			online			หรือ 

	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์	ใน	รูป	แบบ	อื่น			เป็นต้น	

		 	 	2	)		 มหาวทิยาลยั	ม	ีศนูย	์วทิย	พฒันา			10			แหง่			ซึง่	จะ	ใช	้เปน็	สถาน	ที	่ที	่อาจารย	์พบ	กบั	นกัศกึษา	

ใน	กจิกรรม	การ	สมัมนา	ของ	แตล่ะ	ชดุ	วชิา			ศนูย	์วทิย	พฒันา	แตล่ะ	แหง่	ม	ีหอ้ง	ประชมุ	รวม	และ	หอ้ง	สมัมนา	ยอ่ย			ม	ี

หอ้ง	สมดุ			เครือ่ง	คอมพวิเตอร์	พรอ้ม	อปุกรณ์	สำหรบั	การ	เรยีน	การ	สอน	และ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิใน	ชดุ	วชิา	ตา่งๆ			สาขา	วชิา	

ศึกษา	ศาสตร์	มี	แหล่ง	เรียน	รู้	ที่	สามารถ	ดำเนิน	การ	ขอ	ความ	ร่วม	มือ	เพื่อ	ใช้	ใน	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ได้	

  2.5.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

		 	 	1	)		 	มี	ระบบ	การ	ให้	คำ	ปรึกษา	ทาง	วิชาการ	ด้วย	การ	นัด	หมาย	ระหว่าง	อาจารย์	กับ	นักศึกษา			

แต่ละ	ช่วง	เวลา	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	และ	ให้	คำ	แนะนำ	แก่	นักศึกษา	ผ่าน	ช่อง	ทาง	ที่	หลาก	หลาย			ได้แก่			จดหมาย			

โทรศัพท์			มา	พบ	ด้วย	ตนเอง			ไปรษณีย์	อิเล็กทรอนิกส์			และ	กระดาน	สนทนา	บน	อินเทอร์เน็ต			เป็นต้น	

		 	 	2	)				 	มี	ระบบ	การ	สนับสนุน	และ	การ	ให้	คำ	แนะนำ	นักศึกษา	ทั้ง	ใน	ระดับ	หลักสูตร	และ	

ระดับ	ชุด	วิชา	ใน		รูป	แบบ	ที่	หลาก	หลาย		 	เช่น		 	อาจารย์	ที่	ปรึกษา		 	เอกสาร		 	วี	ซีดี		 	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์		 	สื่อ	โสต	ทัศน์		 	และ	 

สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์			แผนการ	สอน	ประจำ	ชุด	วิชา	และ	ประจำ	หน่วย	การ	สอน			เป็นต้น	

		 	 	3	)				 	มี	การ	จัด	ปฐมนิเทศ	แก่	นักศึกษา		 	โดย	คณาจารย์		 	และ	สื่อ	ใน	รูป	แบ	บอื่นๆ		 	เช่น		 	คู่มือ			

รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง			วิทยุ	โทรทัศน์			ซีดี			วี	ซีดี			เว็บไซต์			Web			Casting			เป็นต้น	

		 		 	4	)				 	มี	การ	จัด	บริการ	สัมมนา	เสริม		 	สัมมนา	เข้ม		 	อบรม	เข้ม		 	อบรม	เข้ม	พิเศษ		 	เพื่อ	เพิ่มพูน	

ทักษะ	และ	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ให้	กับ	นักศึกษา	ตาม	ความ	จำเป็น	ใน	หลักสูตร	และ	ใน	แต่ละ	ชุด	วิชา			ฯลฯ	

 2.5.4 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

		 		 	1	)				 	มี	การ	ศึกษา	วิจัย	ความ	ต้องการ	ของ	สังคม			และ	ความ	เป็น	ไป	ได้	หรือ	ความ	พร้อม	ใน	การ	

เปิด	สอน	ตาม	หลักสูตร	

		 		 	2	)				 	ม	ีการ	ศกึษา	วจิยั	เพือ่	ประเมนิ	ความ	พงึ	พอใจ	ของ	นายจา้ง	/	ผู	้ประกอบ	การ			หรอื	ผู	้ใช	้บณัฑติ			

โดย	ศึกษา	ความ	พึง	พอใจ	ใน	ด้าน	ความ	รู้			ความ	สามารถ	ทาง	วิชาการ			ความ	สามารถ	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน			ความ	มี	

คุณธรรม			จริยธรรม			จรรยา	บรรณ	แห่ง	วิชาชีพ	

		 		 	3	)				 	ม	ีการ	ศกึษา	ตดิตาม	ผล	การ	ทำงาน	ของ	บณัฑติ			และ	ความ	พงึ	พอใจ	ของ	บณัฑติ	ที	่จบ	จาก	

หลักสูตร	
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2.6 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
 1)โครงสร้างหลักสูตร

		 	 	หมวด	วิชา	เฉพาะ				 	 	 			 4		 ชุด	วิชา		 	(	24				หน่วยกิต	)	

		 		 รวม	ตลอด	หลักสูตร	ต้อง	ศึกษา	ไม่	น้อย	กว่า			4			ชุด	วิชา			24			หน่วยกิต	

 2)รายละเอียดหลักสูตร

		 	 	หมวด	วิชา	เฉพาะ			4			ชุด	วิชา	

		 		 	 	23700				 	ทฤษฎี	และ	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	บริหาร	การ	ศึกษา		 	

		 		 	 	23501				 สารสนเทศ	และ	การ	วิจัย	การ	บริหาร	การ	ศึกษา	

		 		 	 	23503				 	การ	จัด	และ	การ	บริหาร	องค์การ	ทางการ	ศึกษา	

		 		 	 	23599		 	การ	พัฒนา	ทักษะ	และ	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ทางการบริหารการ	ศึกษา	*	

 2.7แผนการศึกษา
         หน่วยกิต(กำหนดเวลาการศึกษา)

 ภาคการศึกษาที่1                     

	 	 	 	23700				 	ทฤษฎี	และ	แนว	ปฏิบัติ	ใน	การ	บริหาร	การ	ศึกษา		 	 			6			(	14	-	2	-	0	-	2	)	

		 		 	 	23501				 	สารสนเทศ	และ	การ	วิจัย	การ	บริหาร	การ	ศึกษา				 	 			6			(	12	-	2	-	2	-	2	)	

 ภาคการศึกษาที่2

		 		 	 	23503				 	การ	จัด	และ	การ	บริหาร	องค์การ	ทางการ	ศึกษา		 		 		6			(	14	-	2	-	0	-	2	)	

		 		 	 	23599				 	การ	พัฒนา	ทักษะ	และ	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ทาง	 		 		6			(	10	-	2	-	4	-	2	)

	 	 	 	 	 การ	บริหาร	การ	ศึกษา		

2.8 รายละเอียดชุดวิชา

 23700ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา      

   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

	 *			นักศึกษา	ต้อง	เข้า	รับ	การ	อบรม	เข้ม	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ก่อน	สำเร็จ	การ	ศึกษา	
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 23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา   

   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

 23503การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา  

   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

 23599การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา*

     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 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษามคีณุลกัษณะ	มพีฤตกิรรม	และมกีารปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ	

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		
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	 3	.		 การ	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย	

u	ก่อนการศึกษา
1. การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  1.1 เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

    = 		ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			โทร.	0	2504	7560	-	4

    = 		Website			ของ			มสธ	.			www	.	stou	.	ac	.	th			คลิก	ไป	ที่			บัณฑิต	ศึกษา	

 1.2 เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

		 		 	1)		 	การ	สั่ง	ซื้อ	ใบ	สมัคร	ทาง	ไปรษณีย์			(	สั่ง	จ่าย	ค่า	ใบ	สมัคร	ด้วย	ธนาณัติ	เท่านั้น	)	

     = 		ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา		 	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา		 	มสธ	.		 	(	ตู้		 	ปณ	.		 	55		 	ปท	.	หลักสี่			 

	 	 	 กรุงเทพฯ			10210	)	

		 		 	2	)		 	เดิน	ทาง	มา	ซื้อ	ด้วย	ตนเอง	ที่	มหาวิทยาลัย	

    = 	อาคาร	บริการ			1			ชั้น			2		(ตึกหน้าเสาธง)		 		

  = 	ฝ่าย	เผย	แพร่	และ	จัด	จำหน่าย			สำนัก	พิมพ์			(	อาคาร	บริภัณฑ์			ชั้น			1	)	

 1.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง(ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด)

      = 	อาคาร	บริการ			1			ชั้น			2		(ตึกหน้าเสาธง)		

     = ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			ทั่ว	ประเทศ			10			แห่ง	

      ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์(ชำระค่าสมัครด้วยPayatPostเท่านั้น)

     = 	ที่ทำการ	ไปรษณีย์	ทั่ว	ประเทศ	

 2. การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค) 
 2.1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

      = 		 ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			ทั่ว	ประเทศ			10			แห่ง	

 2.2เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

      = 		 ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			ทั่ว	ประเทศ			10			แห่ง	

     = 		 ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา			มสธ	.			(	โรงเรียน	ประจำ	จังหวัด	ทุก	จังหวัด	ทั่ว	ประเทศ		รวม			80			แห่ง	)	

  2.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      = 		 ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			ทั่ว	ประเทศ			10			แห่ง			(	กรณี	เดิน	ทาง	ไป	ติดต่อ	ด้วย	ตนเอง	เท่านั้น	)	
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u	ระหว่างการศึกษา 
1. การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  1.1เรื่องการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

    =	 	ฝ่าย	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์	บัณฑิต	ศึกษา			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา		

	 	 	 หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7565			-			7	

 1.2เรือ่งการลงทะเบยีนเรยีนเพิม่-ถอนชดุวชิาลาพกัการศกึษาเปลีย่นที่อยู่เปลีย่นสนามสอบ 

   ทำบัตรนักศึกษาใหม่และการชำระค่าธรรมเนียมคำร้องต่างๆ 

   =	 	ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			

	 	 	 หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7561			-			4	

   1.3เรื่องสอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา

     =	 	อาจารย์	ที่	ปรึกษา	ที่	ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	มหาวิทยาลัย	เมื่อ	แรก	เข้า	ศึกษา	

  1.4เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ และการอบรมเสริมประสบการณ์ 

   มหาบัณฑิต

    =	 	ฝ่าย	กิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์	บัณฑิต	ศึกษา			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			

	 	 	 หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7565			-			7			

   1.5เรื่องการสอบถามผลสอบชุดวิชาต่างๆ

    = 	 	Website			ของ			มสธ	.			www	.	stou	.	ac	.	th			คลิก	ไป	ที่			บัณฑิต	ศึกษา			ขอ	ตรวจ	สอบ	ผล	สอบ	

    = 	 	สอบถาม	ผล	สอบ	ทาง			Info			Voice			หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7799	

   1.6เรื่องการขอใบรายงานผลการศึกษาและการขอหนังสือรับรองอื่นๆ

    =	 	ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา		 	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา		 หรือที่อาคารบริการ	 1	 ชั้น	 2	 

	 	 	 (ตึกหน้าเสาธง)			หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7561			-			4	

  1.7 เรื่องการรับประกาศนียบัตรบัณฑิต

     =	 	สำนัก	การ	ศึกษา	ต่อ	เนื่อง			หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7717	

 2.การติดต่อกับศูนย์วิทยพัฒนามสธ.
  2.1เรื่องการลงทะเบียนเรียนและคำร้องต่างๆ

    =	 	งาน	ส่ง	เสริม	และ	บริการ	การ	ศึกษา			ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			ทั้ง			10			แห่ง			

  2.2เรื่องสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ

    =	 	งาน	ส่ง	เสริม	และ	บริการ	การ	ศึกษา			ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			ทั้ง			10			แห่ง			
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	 หน่วย	งาน	ภายใน	ของ	มหาวิทยาลัย	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	บัณฑิต	ศึกษา			มี	ดังนี้	

1.หน่วยงานบริหาร 	 	ได้แก่		 	สำนักงาน	อธิการบดี		 	รับ	ผิด	ชอบ	งาน	บริหาร	ต่างๆ		 	ของ	มหาวิทยาลัย 
  ประกอบด้วย			กอง	กลาง			กอง	คลัง			กอง	พัสดุ			กอง	แผน	งาน			หน่วย	ตรวจ	สอบ	ภายใน			และ	ศูนย์	สัมมนา	

2.หน่วยงานบริการวิชาการ 		ประกอบ	ด้วย			11			หน่วย	งาน			คือ	
  1.สำนักบริการการศึกษา

		 		 	ประกอบ	ด้วย		 	สำนักงาน	เลขานุการ		 	ฝ่าย	แนะแนว	การ	ศึกษา		 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ประจำ	

ภมูภิาค			และ			ศนูย	์บรกิาร	การ	สอน	ทาง	ไปรษณยี	์		มหีนา้	ที	่รบั	ผดิ	ชอบ	การ	จดั	สง่	เอกสาร	และ	วสัด	ุการ	ศกึษา			และ	

บริการ	แนะแนว			แก่	นักศึกษา	

 2.สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

		 		 	ประกอบ	ด้วย			สำนักงาน	เลขานุการ			ฝ่าย	จัด	ระบบ	และ	วิจัย	สื่อ	การ	ศึกษา			ศูนย์	บริการ	การ	สอน	

ทาง	วิทยุ	และ	โทรทัศน์		 	ศูนย์	โสต	ทัศนศึกษา		 	ศูนย์	ผลิต	ภาพยนตร์	และ	ภาพถ่าย	เพื่อ	การ	ศึกษา		 	ฝ่าย	วิศวกรรม	

เทคโนโลย	ีการ	สือ่สาร			และ	ศนูย	์คอมพวิเตอร	์ชว่ย	สอน			มหีนา้	ที	่รบั	ผดิ	ชอบ	เกีย่ว	กบั	การ	จดั	ระบบ			ออกแบบ			ผลติ			

และ	วิจัย	สื่อ	การ	ศึกษา	ประกอบ	ชุด	วิชา	และ	สื่อ	การ	ศึกษา	อื่นๆ		 	อัน	ได้แก่		 	รายการ	วิทยุ	กระจาย	เสียง		 	รายการ 

	วิทยุ	โทรทัศน์			เทป	วีดิ	ทัศน์			เทป	เสียง			ซีดี	ภาพ			ซีดี	เสียง			เอกสาร	โสต	ทัศน์			สื่อ	ประสม			และ	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์	

อื่นๆ			รวม	ทั้ง	ให้	บริการ	ด้าน	โสต	ทัศนูปกรณ์	แก่	หน่วย	งาน	ต่างๆ			ของ	มหาวิทยาลัย	

  3.สำนักวิชาการ

		 		 	ประกอบ	ดว้ย			สำนกังาน	เลขานกุาร			ฝา่ย	ตำรา			ฝา่ย	พฒันา	คณาจารย	์		ฝา่ย	พฒันา	หลกัสตูร	และ	

การ	สอน		 	และ	ฝ่าย	ประสบการณ์	วิชาชีพ		 	มีหน้า	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	งาน	ที่	เกี่ยว	กับ	การ	พัฒนา	หลักสูตร		 	การ	ส่ง	เสริม	

การ	แต่ง	ตำรา			การ	จัด	กิจกรรม	เพิ่มพูน	ความ	รู้	แก่	คณาจารย์			และ	การ	จัด	งาน	พิธี	พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	

  4.สำนักทะเบียนและวัดผล

		 		 	ประกอบ	ด้วย			สำนักงาน	เลขานุการ			ฝ่าย	รับ	นักศึกษา			ฝ่าย	ทะเบียน	นักศึกษา			ฝ่าย	วัดผล	การ	

ศึกษา			ศูนย์วิจัย	และ	พัฒนา	แบบ	ทดสอบ			และ	ศูนย์	วิชาการ	ประเมิน	ผล			มีหน้า	ที่	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	เกี่ยว	กับ	การ	

รับ	สมัคร	นักศึกษา			การ	ลง	ทะเบียน	เรียน			การ	จัด	ทำ	แบบ	ทดสอบ			การ	จัด	สอบ			การ	ประมวล	ผล	การ	สอบ			การ	

แจง้	ผล	สอบ			การ	ออก	เอกสาร	สำคญั	ใน	การ	สำเรจ็	การ	ศกึษา			การ	พฒันา	แบบ	ทดสอบ			การ	จดั	ระบบ	คลงั	ขอ้สอบ	

และ	การ	ให้	บริการ	ตอบ	ปัญหา	แก่	นักศึกษา	และ	ผู้	เรียน	

 1.  รู้จักกับมหาวิทยาลัย
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 5.สำนักบรรณสารสนเทศ

		 		 	ประกอบ	ด้วย			สำนักงาน	เลขานุการ			ฝ่าย	เทคนิค			ฝ่าย	บริการ	สนเทศ			ฝ่าย	บริการ	สื่อ	การ	ศึกษา 

ศนูย	์เทคโนโลย	ีบรรณ	สารสนเทศ			มหีนา้	ที	่รบั	ผดิ	ชอบ	งานการ	จดั	บรกิาร	หอ้ง	สมดุ	และ	สารนเิทศ	ใน	ลกัษณะเครอื	

ข่าย	ห้อง	สมุด	ให้	ครอบคลุม	กลุ่ม	เป้า	หมาย	ทั้ง	ใน	ระดับ	ส่วน	กลาง		 	ณ		 	อาคาร	บรรณ	สาร	และ	บาง	ส่วน	 

ของ	อาคาร	วิชาการ			1			มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ใน	ระดับ	จังหวัด	จัด	บริการ			ณ			ศูนย์	บริการการ	ศึกษา 

	เฉพาะ	กิจ	มุม		 	มสธ	.		 	ใน	ห้อง	สมุด	ประชาชน	ประจำ	จังหวัด		 	และ	ห้อง	สมุด	ประชาชน	กรุงเทพมหานคร		 	และ	

ใน	ระดับ	ภาค		 	จัด	บริการ		 	ณ		 	ศูนย์	วิทย	พัฒนา		 	ซึ่ง	อยู่	ใน	ความ	ดูแล	ของ	สำนัก	วิทย	พัฒนา	ใน		 	10		 	จังหวัด	 

ทั่ว	ประเทศ			และ	ศูนย์	วิทย	บริการ	บัณฑิต	ศึกษา			โดย	ความ	ร่วม	มือ	จาก	หน่วย	งาน	ภายนอก			จำนวน			2			ศูนย์	

  6.งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา

		 		 	ประกอบ	ดว้ย			สำนกังาน	เลขานกุาร			ตัง้	อยู	่		ณ			อาคาร	วชิาการ			1			มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช 

และ	ศนูย	์วทิย	พฒันา			10			แหง่			ตัง้	อยู	่ใน	ตา่ง	จงัหวดั	ทัว่	ประเทศ			ไดแ้ก	่		ยะลา			นครศรธีรรมราช			เพชรบรุ	ี		นครนายก			

นครสวรรค	์		ลำปาง			สโุขทยั			จนัทบรุ	ี		อบุลราชธาน	ี		และ	อดุรธาน	ี		ศนูย	์วทิย	พฒันา	แตล่ะ	แหง่	ให	้บรกิาร	ครอบคลมุ	

พื้นที่		 	5			-			10			จังหวัด			โดย	รอบ			ศูนย์	วิทย	พัฒนา	มีหน้า	ที่	เป็น	ตัวแทน	ของ	มหาวิทยาลัย	ใน	การ	รองรับ	กิจกรรม	 

การ	สอน		 	การ	ฝึก	อบรม		 	และ	งาน	บริการ	การ	ศึกษา	ใน	ระบบ	การสอน	ทาง	ไกล		 	ตลอด	จน	เป็น	เครือ	ข่าย	การ	ให้	

บริการ	ห้อง	สมุด	ของ	มหาวิทยาลัย	

  7.สำนักพิมพ์

		 		 	ประกอบ	ด้วย		 	สำนักงาน	เลขานุการ		 	ฝ่าย	วิชาการ		 	ฝ่าย	จัด	พิมพ์		 	และ	ฝ่าย	เผย	แพร่	และ	 

จัด	จำหน่าย		 	มีหน้า	ที่		 	รับ	ผิด	ชอบ	การ	จัด	พิมพ์	เผย	แพร่	และ	จัด	จำหน่าย	เอกสาร	การ	สอน		 	วัสดุ	การ	ศึกษา	และ	

สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	ของ	มหาวิทยาลัย	

  8.สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

		 		 ประกอบ	ด้วย		 	สำนักงาน	เลขานุการ		 	ฝ่าย	บริการ	เผย	แพร่	ทาง	ไกล		 	ฝ่าย	วิเคราะห์	โครงการ	

และ	หลักสูตร	การ	ฝึก	อบรม		 	ฝ่าย	บริหาร	การ	ฝึก	อบรม		 	ฝ่าย	พัฒนา	สื่อ	และ	เทคโนโลยี	การ	ฝึก	อบรม		 	และ	ฝ่าย	

อุทยาน	การ	ศึกษา		 	มีหน้า	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	บริการ	วิชาการ	แก่	สังคม	ใน	รูป	แบบ	ต่างๆ		 	อาทิ			 

การ	จัด	ฝึก	อบรม		 	การ	จัด	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร		 	โครง	กา	รสัมฤ	ทธิ	บัตร	บัณฑิต	ศึกษา	แก่	ประชาชน	ทั่วไป		 	และ 

	การ	จัด	อุทยาน	การ	ศึกษา	

  9.สำนักคอมพิวเตอร์

		 		 ประกอบ	ด้วย			สำนักงาน	เลขานุการ			ฝ่าย	บริการ	งาน	คอมพิวเตอร์			ฝ่าย	ปฏิบัติ	การ	ประมวล	ผล			

และ	ฝา่ย	วเิคราะห	์และ	พฒันา	ระบบ			มหีนา้	ที	่รบั	ผดิ	ชอบ	เกีย่ว	กบั	การ	พฒันา	ระบบ	สารสนเทศ	ของ	มหาวทิยาลยั			

การ	จดั	เกบ็	และ	ประมวล	ผล	ขอ้มลู	นกัศกึษา			การ	ดแูล	รกัษา			และ	ให	้บรกิาร	ผู	้ใช	้ระบบ	เครอื	ขา่ย	คอมพวิเตอร	์		การ	

ผลิต	สื่อ	คอมพิวเตอร์	ช่วย	สอน			การ	ฝึก	อบรม	เทคโนโลยี	สารสนเทศ			และ	การ	ให้	บริการ	ตรวจ	กระดาษ	คำ	ตอบ	

  10.สำนักบัณฑิตศึกษา

		 	 	ประกอบ	ด้วย		 	สำนักงาน	เลขานุการ		 	ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา		 	ฝ่าย	กิจกรรม	

ปฏสิมัพนัธ	์บณัฑติ	ศกึษา			ฝา่ย	สง่	เสรมิ	มาตรฐาน	บณัฑติ	ศกึษา			และ	ฝา่ย	การ	ศกึษา	นานาชาต	ิ		มหีนา้	ที	่รบั	ผดิ	ชอบ 

	งาน	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา		 	การ	จัด	กิจกรรม	การ	สัมมนา	เสริม	/	เข้ม	ประจำ	ชุด	วิชา		 	การ	สัมมนา	เข้ม	

ชุด	วิชา	วิทยานิพนธ์		 	การ	พัฒนา	หลักสูตร	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา		 	งาน	โครงการ	ความ	ร่วม	มือ		 	และ	กิจ	กร	รม	อื่นๆ			 

ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	บัณฑิต	ศึกษา	
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  11. สถาบันวิจัยและพัฒนา

		 		 ประกอบ	ดว้ย			สำนกังาน	เลขานกุาร			ฝา่ย	ประสาน	งานการ	วจิยั			ฝา่ย	พฒันา	และ	เผย	แพร	่งาน	วจิยั	 

	ศูนย์วิจัย	ทางการ	ศึกษา	ทาง	ไกล		 	และ	ศูนย์	บริการ	งาน	วิจัย	ลักษณะ	พิเศษ		 	ทำ	หน้าที่	เป็น	หน่วย	งาน	กลาง	ใน	

การ	บริหาร	ด้าน	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	ของ	มหาวิทยาลัย		 	ครอบคลุม	ทั้ง	ด้าน	นโยบาย	และ	แผน	งาน	วิจัย		 	โดย 

	ทำ	หนา้ที	่สง่	เสรมิ	สนบัสนนุ	และ	ประสาน	งาน	วจิยั	ของ	มหาวทิยาลยั			ทัง้	ดา้น	การ	วจิยั	พืน้	ฐาน			การ	วจิยั	ประยกุต	์		

การ	วิจัย	แบบ	สห	วิทยาการ	ของ	สาขา	วิชา	และ	สำนัก	ต่างๆ		 	และ	การ	วิจัย	ที่	มี	ลักษณะ	เป็นการ	เฉพาะ	ของ	

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		 	เพื่อ	ให้	มหาวิทยาลัย	เป็น	ศูนย์กลาง	ของ	ความ	เชี่ยวชาญ	ใน	ระบบ	การสอน	

ทาง	ไกล			ตลอด	จน	การ	พัฒนา	และ	เผย	แพร่	งาน	วิจัย	เพื่อ	นำ	ไป	ประยุกต์	ใช้	

3.หน่วยงานวิชาการ 
		 ประกอบ	ดว้ย			12			สาขา	วชิา			ซึง่	แตล่ะ	สาขา	วชิา	ม	ีฐานะ	เทยีบ	เทา่	คณะ			ราย	ละเอยีด	ของ	แตล่ะ	สาขา	วชิา 

	มี	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	

 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 

มธัยมศกึษา	ระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง	(2	ป)ี	แขนงวชิาประถมศกึษา	แขนงวชิามธัยมศกึษา	แขนงวชิาบรหิาร 

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)

	 	 ระดับปริญญาโท	 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	 วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ	

วิชาเอกกฎหมายมหาชน	และวิชาเอกกฎหมายอาญา	และขบวนการยุติธรรม

 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 	 หลักสูตรที่ เปิดสอน	 ได้แก่	 ระดับปริญญาตรี	 (4	 ปี)	 แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์	

และระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง	(2	ป)ี	แขนงวชิาสาธารณสขุศาสตร์	และระดบัประกาศนยีบตัร	(1	ป)ี	แขนงวชิา 

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

	 	 ระดับปริญญาโท	 เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์	

และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 7. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)  

	 	 หลักสูตรที่เปิดสอน	 ได้แก่	 ระดับปริญญาตรี	 (4	 ปี)	 วิชาเอกโภชนาการชุมชน	 และวิชาเอก 

พัฒนาการเด็กและครอบครัว	 และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง	 (2	 ปี )	 วิชาเอกโภชนาการชุมชน	

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

	 โครงสรา้ง	ของ	มหาวทิยาลยั	แบง่	ออก	เปน็			2			สว่น	ใหญ่ๆ 			คอื			สว่น	ที	่ทำ	หนา้ที	่บรหิาร	งาน	บณัฑติ	ศกึษา	

ของ	มหาวิทยาลัย			ประกอบ	ด้วย			สภา	มหาวิทยาลัย			สภา	วิชาการ			คณะ	กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		 	คณะ	กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา	ประจำ	สาขา	วิชา		 	และ	ส่วน	ราชการ	ต่างๆ		 	ใน	มหาวิทยาลัย 

	ซึ่ง	มี	อำนาจ	หน้าที่	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	

 1.สภามหาวิทยาลัย
		 มี	อำนาจ	หน้าที่	ควบคุม	ดูแล	กิจการ	ทั่วไป	ของ	มหาวิทยาลัย			และ	โดย	เฉพาะ	มี	อำนาจ	หน้าที่			ดังนี้	

		 	1	.		 	วาง	นโยบาย	ของ	มหาวทิยาลยั	เกีย่ว	กบั	การ	ศกึษา			การ	วจิยั			การ	ให	้บรกิาร	ทาง	วชิาการ	แก	่สงัคม			

และ	การ	ทะนุบำรุง	วัฒนธรรม	ให้	สอดคล้อง	กับ	วัตถุประสงค์	ของ	มหาวิทยาลัย	และ	นโยบาย	ของ	รัฐ	

		 	2	.					จัด	วาง	ระเบียบ	และ	ข้อ	บังคับ	ของ	มหาวิทยาลัย	

		 	3	.					อนุมัติ	ให้	ปริญญา			ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง			อนุปริญญา			และ	ประกาศนียบัตร	

		 	4	.					พิจารณา	การ	จัด	ตั้ง		 	ยุบ	รวม		 	และ	เลิก	สำนักงาน	อธิการบดี		 	สถาบัน		 	สำนัก		 	และ	สาขา	วิชา 

	แล้ว	แต่	กรณี	

		 	5	.					อนุมัติ	การ	รับ	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูง	เข้า	สมทบ	ใน	มหาวิทยาลัย	

		 	6	.					พิจารณา	การ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	รอง	อธิการบดี	และ	ศาสตราจารย์	ประจำ	

		 	7	.					อนุมัติ	การ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	รอง	อธิการบดี		 	ผู้	อำนวย	การ	สถาบัน		 	ผู้	อำนวย	การ	สำนัก			 

รอง	ผู้	อำนวย	การ	สถาบัน			รอง	ผู้	อำนวย	การ	สำนัก			รอง	ศาสตราจารย์			และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

		 	8	.					จัด	วาง	ระเบียบ	เกี่ยว	กับ	การ	เงิน	และ	ทรัพย์สิน	ของ	มหาวิทยาลัย	

		 	9	.					แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	กระทำ	การ	ใดๆ			ตาม	ที่	สภา	มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย	

		 	10	.					หน้าที่	อื่น	เกี่ยว	กับ	กิจการ	ของ	มหาวิทยาลัย	ที่	มิได้	ระบุ	ให้	เป็น	หน้าที่	ของ	ผู้	ใด	โดย	เฉพาะ	

  2.สภาวิชาการ 
		 มี	อำนาจ	หน้าที่	ดูแล	เกี่ยว	กับ	งาน	ด้าน	วิชาการ	ของ	มหาวิทยาลัย			ดังนี้	

		 1	.					พิจารณา	กำหนด	หลักสูตร			การ	สอน			และ	การ	วัดผล	การ	ศึกษา	

	 2	.					เสนอ	การ	ให้	ปริญญา			ประกาศนียบัตร	ชั้น	สูง			อนุปริญญา			และ	ประกาศนียบัตร	

		 3	.					เสนอ	การ	จัด	ตั้ง			ยุบ			รวม			และ	เลิก	สถาบัน			สำนัก	และ	สาขา	

		 4	.					พิจารณา	การ	รับ	สถาบัน	วิชาการ	ชั้น	สูง	เข้า	สมทบ	ใน	มหาวิทยาลัย	
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		 5	.					เสนอ	แนะ	การ	แต่ง	ตั้ง	กรรมการ	สภา	มหาวิทยาลัย			ผู้ทรง	คุณวุฒิ	

		 6	.					พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	เกี่ยว	กับ	การ	แต่ง	ตั้ง	และ	ถอดถอน	ศาสตราจารย์			รอง	ศาสตราจารย์			และ	

ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

	 	7	.					จดัหา	วธิ	ีการ	อนั	จะ	ยงั	การ	ศกึษา			การ	วจิยั			และ	การ	บรกิาร	ทาง	วชิาการ	ของ	มหาวทิยาลยั	ให	้เจรญิ	

ยิ่ง	ขึ้น	

	 	8	.					พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	แก่	สภา	มหาวิทยาลัย	ใน	เรื่อง	เกี่ยว	กับ	วิชาการ	ของ	มหาวิทยาลัย	

	 	9	.					แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	กระทำ	การ	ใดๆ			ตาม	ที่	สภา	วิชาการ	มอบ	หมาย	

 3.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	สภา	วิชาการ	จะ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	ขึ้น	เพื่อ	 

รับ	ผิด	ชอบ	การ	บริหาร	งาน	บัณฑิต	ศึกษา			โดย	มี	ราย	ละเอียด			ดังนี้	

  หน้าที่

	 	1	.					เสนอ	แนะ	นโยบาย	บัณฑิต	ศึกษา	ต่อม	หา	วิทยาลัย	

		 2	.					วางแผน	และ	พัฒนาการ	ศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	ตาม	นโยบาย	ของ	มหาวิทยาลัย	

	 	3	.					วางแผน	การ	รับ	นักศึกษา			การ	จัด	ระบบ	ระเบียบ	และ	การ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา	

	 4	.					วางแผน	การ	จัด	บริการ	การ	ศึกษา	และ	พัฒนา	คณาจารย์	บัณฑิต	ศึกษา	

		 5	.					ควบคุม	มาตรฐาน	การ	ศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

		 6	.					ควบคุม	การ	ดำเนิน	งาน	บัณฑิต	ศึกษา	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	ข้อ	บังคับ	ของ	มหาวิทยาลัย	

		 7	.					เสนอ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ที่	เกี่ยว	กับ	งาน	บัณฑิต	ศึกษา	

	 	8	.					ประสาน	งาน	นโยบาย	เกีย่ว	กบั	บณัฑติ	ศกึษา	ของ	คณะ	กรรมการ	บณัฑติ	ศกึษา	ประจำ	สาขา	วชิา	

ต่างๆ	

	 	9	.					ปฏิบัติ	งาน	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	มอบ	หมาย	

 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี

		 การ	พิจารณา	เชิญ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ภายนอก	และ	ภายใน	เพื่อ	ดำรง	ตำแหน่ง	กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา	นั้น			

สภา	วิชาการ	จะ	พิจารณา	จาก	ราย	ชื่อ	ที่	สาขา	วิชา	ต่างๆ			เสนอ	มา	ตาม	หลัก	เกณฑ์	ที่	สภา	วิชาการ	กำหนด	

 4.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
	 	สภา	วิชาการ	โดย	การ	เสนอ	แนะ	ของ	คณะ	กรรมการ	ประจำ	สาขา	วิชา		 	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	บัณฑิต	

ศึกษา	ประจำ	สาขา	วิชา		 	มีหน้า	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	การ	บริหาร	งาน	บัณฑิต	ศึกษา	ของ	สาขา	วิชา		 	จะ	เสนอ	แต่ง	ตั้ง	ได้	

เฉพาะ	สาขา	วิชา	ที่	เปิด	สอน	หลักสูตร	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

 หน้าที่

	 	1	.		 	ดำเนิน	งาน	ด้าน	บัณฑิต	ศึกษา	ให้	เป็น	ไป	ตาม	นโยบาย	และ	แผน	งานการ	ดำเนิน	งาน	ที่	คณะ	

กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	กำหนด	

		 2	.					พิจารณา	เสนอ	การ	ปรับ	เปลี่ยน	หลักสูตร	บัณฑิต	ศึกษา	ใน	สาขา	วิชา	
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		 3	.					พิจารณา	เสนอ	แต่ง	ตั้ง	คณาจารย์	บัณฑิต	ศึกษา		 	อาจารย์	ที่	ปรึกษา	วิชาการ		 	อาจารย์	ที่	ปรึกษา	

วิทยานิพนธ์		 	อาจารย์	ที่	ปรึกษา	การ	ศึกษา	ค้นคว้า	อิสระ		 	คณะ	กรรมการ	สอบ	วิทยานิพนธ์		 	และ	คณะ	กรรมการ	

สอบ	ประมวล	ความ	รู้			ต่อ	คณะ	กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา			มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	

		 4	.		 	อนุมัติ	การ	โอน			การ	เปลี่ยน	วิชา	เอก			และ	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ที่	เกิน	กว่า			2			ภาค	การ	ศึกษา	

	 	5	.					อนุมัติ	ชื่อ	และ	เค้าโครง	วิทยานิพนธ์			และ	โครงการ	การ	ศึกษา	ค้นคว้า	อิสระ	

		 6	.					ประสาน	งานการ	ลง	ทะเบียน			การ	สอน			และ	การ	สอบ	กับ	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	

	 	7	.					อนุมัติ	การ	ตัดสิน	ผล	สอบ	และ	เสนอ	คณะ	กรรมการ	บัณฑิต	ศึกษา	พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	ชอบ	ต่อ	ไป 

	 	8	.					อนมุตั	ิการ	รบั	สมคัร	บคุคล	เขา้	เปน็	นกัศกึษา	ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา			และ	เสนอ	คณะ	กรรมการ	บณัฑติ	

ศึกษา	พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	ชอบ	ต่อ	ไป	

		 9	.					ปฏิบัติ	งาน	อื่น	ที่	เกี่ยว	กับ	งาน	บัณฑิต	ศึกษา	ซึ่ง	สาขา	วิชา	มอบ	หมาย	

  วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี
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 3.  ศูนย์บริการการศึกษา

 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(จังหวัด)และสถานที่ตั้ง พื้นที่ให้บริการ(จังหวัด)

1.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช			พัทลุง	

					 169			ถ	.	นคร	ศรีฯ			-			ร่อนพิบูลย์			ต	.	นา	สาร			อ	.	พระ	พรหม			จ	.	นครศรีธรรมราช			80001	 ตรัง			สุราษฎร์ธานี			กระบี่	

					 ตู้			ปณ	.			33			ปทฝ	.			ศาลา	มี	ชัย			อ	.	เมือง			จ	.	นครศรีธรรมราช			80001	 พังงา			ภูเก็ต			ระนอง			ชุมพร

					 โทรศัพท์			0			7537			8680			-			8			โทรสาร			0			7537			8686		

						 E			-			mail			Address	:			nr	.	adofffifiice	@	stou	.	ac	.	th		

2.นครสวรรค์ นครสวรรค์			อุทัยธานี			ชัยนาท	

					 105	/	35			หมู่	ที่			10			ถ	.	สาย	นครสวรรค์			-			พิษณุโลก			(	117	)			ต	.	วัด	ไทร	ย์			อ	.	เมือง				 	สิงห์บุรี			สระบุรี			ลพบุรี			อ่างทอง

					 จ	.	นครสวรรค์			60000	 		เพชรบูรณ์			พิจิตร	

					 โทรศัพท์			0			5622			2148	,			0			5622			2416	,			0			5622			2450	,			0			5622			2521	,			0			5622			8414		

					 โทรสาร			0			5622			3010		

					 E			-			mail			Address	:			nw	.	adofffififiice	@	stou	.	ac	.	th		

3.อุบลราชธานี อุบลราชธานี			อำนาจเจริญ	

					 199			หมู่	ที่			10			ถ	.	เลี่ยง	เมือง			ต	.	แจ	ระแม			อ	.	เมือง			จ	.	อุบลราชธานี			34000		 ศรีสะเกษ			ยโสธร			มุกดาหาร			

					 โทรศัพท์			0			4528			1891			-			6		 ร้อยเอ็ด	สุรินทร์	บุรีรัมย์	

					 โทรสาร			0			4528			1890			 นครพนม	

					 E			-			mail			Address	:			ub	.	adofffiice	@	stou	.	ac	.	th

4.เพชรบุรี เพชรบุรี			สมุทรสงคราม			ราชบุรี	

					 90			หมู่	ที่			9			ต	.	ไร่	ส้ม			อ	.	เมือง			จ	.	เพชรบุรี			76000		 สมุทรสาคร			กาญจนบุรี	

						 โทรศัพท์			0			3241			9248			-			55		 	ประจวบคีรีขันธ์			สุพรรณบุรี		

				 		โทรสาร			0			3241			9247		 	นครปฐม

				 		E			-			mail			Address	:			pb	.	adofffiice	@	stou	.	ac	.	th		

  

3.1ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(10แห่ง)
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 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(จังหวัด)และสถานที่ตั้ง พื้นที่ให้บริการ(จังหวัด)

5.สุโขทัย	 สุโขทัย			พิษณุโลก			กำแพงเพชร

		 	 4			หมู่	ที่			7			ถ	.	สุโขทัย			-			กำแพงเพชร			(	101	)			กม	.	429			ข้าง	วิทยาลัย	พลศึกษา				 	ตาก			อุตรดิตถ์	

		 		 ต	.	บ้าน	กล้วย			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	.	ac	.	th	

6.ลำปาง	 	ลำปาง			ลำพูน			เชียงใหม่			แพร่			

			 	 	หมู่	ที่			2			ถ	.	ลำปาง			-			เชียงใหม่			ต	.	ปง	ยาง	คก			อ	.	ห้างฉัตร			จ	.	ลำปาง			52190		 	พะเยา			เชียงราย			แม่ฮ่องสอน				

		 	 	โทรศัพท์			0			5426			9531			-			4		 น่าน	

			 		 โทรสาร			0			5426			9534	

			 	 	E			-			mail			Address	:			lp	.	adofffiice	@	stou	.	ac	.	th	

 7.อุดรธานี	 	อุดรธานี			หนองบัวลำภู			หนองคาย			

			 		 หมู่	ที่			10			บ้าน	คำ	กลิ้ง			ต	.	บ้าน	จั่น			อ	.	เมือง			จ	.	อุดรธานี			41000		 	ชัยภูมิ			ขอนแก่น			เลย			สกลนคร			

			 		 โทรศัพท์			0			4229			2496			-			500		 	มหาสารคาม			กาฬสินธุ์			

			 		 โทรสาร			0			4229			2494		 	นครราชสีมา	

			 		 E			-			mail			Address	:			ud	.	adofffiifice	@	stou	.	ac	.	th	

   8.จันทบุรี	 	จันทบุรี			ตราด			ระยอง			สระแก้ว			

			 		 หมู่	ที่			1			ถ	.	จันทบุรี			-			สระแก้ว			อ	.	มะขาม			จ	.	จันทบุรี			22150		 	ชลบุรี	

			 	 	โทรศัพท์			0			3938			9430			-			3	

			 	 	โทรสาร			0			3938			9434	

			 	 	E			-			mail			Address	:			jl	.	adofffifiice	@	stou	.	ac	.	th	

   9.ยะลา	 	ยะลา			ปัตตานี			นราธิวาส			สงขลา	

			 		 116			หมู่	ที่			4			ถ	.	ท่า	สาป			-			ลำ	ใหม่			ต	.	ท่า	สาป			อ	.	เมือง			จ	.	ยะลา			95000		 	สตูล	

				 	 โทรศัพท์			0			7322			2922			-			31	

		 	 	โทรสาร			0			7322			2923	

			 		 E			-			mail			Address	:			yl	.	adofffiice	@	stou	.	ac	.	th	

10.นครนายก	 	นครนายก			ปราจีนบุรี			ปทุมธานี			

			 	 	หมู่	ที่			5			ต	.	ศรี	กะ	อาง			อ	.	บ้านนา			จ	.	นครนายก			26110		 	นนทบุรี			กรุงเทพฯ			ฉะเชิงเทรา	

			 		 โทรศัพท์			0			3730			6247			-			50		 	พระนครศรีอยุธยา			สมุทรปราการ	

			 	 	โทรสาร			0			3730			6244	

			 	 	E			-			mail			Address	:			nk	.	adofffiifice	@	stou	.	ac	.	th	
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3.2ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดมีจำนวน79ศูนย์ดังนี้

  1	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร		 	โรงเรียน	สามเสน	วิทยาลัย	

		 		 	 	 	โทร	.			0			2279			7124	,			0			2279			2429			ต่อ			138	,			112	

		 2	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร		 	โรงเรียน	สาร	วิทยา	

		 		 	 	 	โทร	.			0			2579			2761			ต่อ			120	,			0			2579			3646	

	 	3	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร		 	โรงเรียน	บางกะปิ	

		 		 	 	 	โทร	.			0			2377			6707			ต่อ			103	

		 4	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร		 	โรงเรียน	สุรศักดิ์	มนตรี	

		 		 		 	 โทร	.			0			2277			3692			ต่อ			103	,			0			2632			7321			ต่อ			120	

	 	5	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร		 	โรงเรียน	ชิโนรส	วิทยาลัย	

		 		 	 	 	โทร	.			0			2866			1882			-			3			ต่อ			616	

		 6	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร		 	โรงเรียน	ยาน	นาเวศ	วิทยาคม	

		 		 	 	 	โทร	.			0			2211			0942			ต่อ			102	

		 7	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สมุทรปราการ		 	โรงเรียน	สมุทรปราการ	

		 		 		 	 โทร	.			0			2395			5344			ต่อ			141	

		 8	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นนทบุรี		 	โรงเรียน	วัด	เข	มา	ภิร	ตา	ราม	

		 		 		 	 โทร	.			0			2525			0470	,			0			2966			7053	

		 9	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ปทุมธานี		 	โรงเรียน	ปทุม	วิไล	

		 		 	 	 	โทร	.			0			2581			6773	

		 10	.				ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา		 	โรงเรียน	อยุธยา	วิทยาลัย	

		 		 	 	 	โทร	.			0			3524			1099	,			0			3524			1999	

		 11	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ลพบุรี		 	โรงเรียน	พิบูล	วิทยาลัย	

		 		 	 	 	โทร	.			0			3641			1051	

	 	12	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สิงห์บุรี		 	โรงเรียน	สิงห์บุรี	

		 		 	 	 โทร	.			0			3651			1521	

		 13	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ชัยนาท		 	โรงเรียน	ชัยนาท	พิทยาคม	

		 		 	 		 โทร	.			0			5641			1507	,			0			5641			1645	

		 14	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	อุทัยธานี		 	โรงเรียน	อุทัย	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			5651			1334	

	 	15	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นครนายก		 	โรงเรียน	นครนายก	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			3731			1254			-			5	,			0			3732			1511			-			2			ต่อ			113	

	 	16	.					ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สระบุรี		 	โรงเรียน	สระบุรี	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			3621			1206			ต่อ			132	

	 	17	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ชลบุรี		 	โรงเรียน	ชล	กันยา	นุ	กูล	

		 		 		 โทร	.			0			3827			8581			ต่อ			103	
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	 	18	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ฉะเชิงเทรา		 	โรงเรียน	เบญจม	ราช	รังสฤษฎ์	

		 		 	 	โทร	.			0			3851			1249			ต่อ			113	

		 19	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ปราจีนบุรี		 	โรง	เรียน	ปรา	จิณ	ราษฎร	อำรุง	

		 		 	 	โทร	.			0			3721			1070			ต่อ			115	

		 20	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สมุทรสาคร		 	โรงเรียน	สมุทรสาคร	วิทยาลัย	

		 		 		 โทร	.			0			3441			2020			-			104	

	 	21	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สมุทรสงคราม		 	โรงเรียน	ศรัทธา	สมุทร	

		 		 	 	โทร	.			0			3471			1221	

		 22	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ราชบุรี		 	โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ	

		 		 		 โทร	.			0			3233			7302			ต่อ			112	,			0			3232			2406	

	 	23	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	กาญจนบุรี		 	โรงเรียน	กาญจนา	นุ	เคราะห์	

		 		 	 	โทร	.			0			3451			1060			ต่อ			134	

		 24	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	อ่างทอง		 	โรงเรียน	อ่างทอง	ปัทม	โรจน์	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			3561			2643			ต่อ			222	

	 	25	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สุพรรณบุรี		 	โรงเรียน	สงวน	หญิง	

		 		 	 	โทร	.			0			3552			1659			ต่อ			112	

		 26	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	เพชรบุรี		 	โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ	

		 		 		 โทร	.			0			3242			5404	,			0			3242			5052	

		 27	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์		 	โรงเรียน	ประจวบ	วิทยาลัย	

		 		 	 	โทร	.			0			3261			1103	

		 28	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ระยอง		 	โรงเรียน	ระยอง	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			3861			8914	

	 	29	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	จันทบุรี		 	โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ	

		 		 		 โทร	.			0			3931			1170	

		 30	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ตราด		 	โรง	เรียน	ตรา	ษ	ตระการ	คุณ	

		 		 	 	โทร	.			0			3951			1151	,			0			3952			1521	

		 31	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	พิษณุโลก		 	โรงเรียน	เฉลิม	ขวัญ	สตรี	

		 		 	 	โทร	.			0			5524			1947	,			0			5525			8003			ต่อ			322	

		 32	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	เชียงใหม่		 	โรงเรียน	ยุพราช	วิทยาลัย	

		 		 	 	โทร	.			0			5341			9037			-			9			ต่อ			106	,			108	,			502	,			

	 	 	 	 0			5350			3207	

	 	33	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ลำพูน		 	โรงเรียน	จักร	คำ	คณา	ทร	

		 		 	 	โทร	.			0			5351			1011			-			116	

		 34	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ลำปาง		 	โรงเรียน	บุญ	วาทย์	วิทยาลัย	

		 		 	 	โทร	.			0			5422			7603	,			0			5422			2122	



			31			....คู่มือนักศึกษา 

	 	35	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน		 	โรงเรียน	ห้อง	สอน	ศึกษา	

		 		 		 โทร	.			0			5361			1349	

		 36	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	เชียงราย		 	โรงเรียน	สามัคคี	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			5371			1018	

		 37	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	พะเยา		 	โรงเรียน	พะเยา	พิทยาคม	

		 		 		 โทร	.			0			5448			3041	

		 38	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	แพร่		 	โรง	เรียน	พิริย	า	ลัย	

		 		 		 โทร	.			0			5451			1104			ต่อ			119	

		 39	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	น่าน		 	โรงเรียน	ศรีสวัสดิ์	วิทยาคาร	

		 		 		 โทร	.			0			5471			0411	

		 40	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	อุตรดิตถ์		 	โรงเรียน	อุตรดิตถ์	

		 		 	 	โทร	.			0			5541			1104	

		 41	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สุโขทัย		 	โรงเรียน	สุโขทัย	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			5561			1786	

		 42	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ตาก		 	โรงเรียน	ตาก	พิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			5551			1134	

	 	43	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นครสวรรค์		 	โรงเรียน	สตรี	นครสวรรค์	

      โทร	.			0			5622			1207			ต่อ			160	,			0			5622			1678	,			0			5622			1376	

		 44	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	กำแพงเพชร		 	โรงเรียน	กำแพงเพชร	วิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			5571			1212			ต่อ			107	

	 	45	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	เพชรบูรณ์		 	โรงเรียน	เพชร	พิทยาคม	

		 		 		 โทร	.			0			5672			2209	

		 46	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	พิจิตร		 	โรงเรียน	พิจิตร	พิทยาคม	

		 		 	 	โทร	.			0			5661			1265			-			113	

		 47	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สงขลา		 	โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ	

		 		 	 	โทร	.			0			7431			3402	

		 48	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ชุมพร		 	โรงเรียน	ศรี	ยา	ภัย	

		 		 	 	โทร	.			0			7750			3376			ต่อ			111	,			0			7750			3376			ต่อ			111	

		 49	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ระนอง		 	โรงเรียน	พิชัย	รัต	นา	คาร	

		 		 	 	โทร	.			0			7781			1078	

	 	50	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช		 	โรงเรียน	กัลยาณี	ศรี	ธรรม	ราช	

		 		 	 	โทร	.			0			7535			6137	,			0			7534			1077	,			0			7534			8082	,			

		 		 	 		 0			7534			4031	

	 	51	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี		 	โรงเรียน	สุราษฎร์ธานี	

		 		 		 	 โทร	.			0			7727			2300			-			3067	,			0			7728			7512			ต่อ			6120	



			32			....คู่มือนักศึกษา 

		 52	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ภูเก็ต		 	โรงเรียน	ภูเก็ต	วิทยาลัย	

		 		 		 	 โทร	.			0			7621			2075			-			108	

		 53	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	กระบี่		 	โรงเรียน	อำมาตย์	พา	นิ	ชนุ	กูล	

		 		 	 	 	โทร	.			0			7561			1181	

	 	54	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	พังงา		 	โรงเรียน	ดีบุก	พังงา	วิ	ทยา	ยน	

		 		 		 	 โทร	.			0			7641			2065	

	 	55	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สตูล		 	โรงเรียน	สตูล	วิทยา	

		 		 	 	 	โทร	.			0			7471			1955	

		 56	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นราธิวาส		 	โรงเรียน	นราธิวาส	

		 		 	 	 	โทร	.			0			7354			1771	

	 	57	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ยะลา		 	โรงเรียน	คณะ	ราษฎร	บำรุง	

		 		 		 	 โทร	.			0			7321			2820			ต่อ			109	

	 	58	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	พัทลุง		 	โรงเรียน	พัทลุง	

		 		 	 	 	โทร	.			0			7461			3022			ต่อ			101	

		 59	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ตรัง		 	โรงเรียน	วิเชียร	มาตุ	

		 		 	 	 	โทร	.			0			7521			9880	,			0			7521			8794			ต่อ			126	

		 60	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ขอนแก่น		 	โรงเรียน	ขอนแก่น	วิ	ทยา	ยน	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4333			3724	

		 61	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	กาฬสินธุ์		 	โรงเรียน	กาฬสินธุ์	พิทยา	สรรพ์	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4381			1278	

	 	62	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	เลย		 	โรงเรียน	เลย	พิทยาคม	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4281			1290	,			0			4281			1120	

		 63	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	อุดรธานี		 	โรงเรียน	อุดร	พิทยา	นุ	กูล	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4222			3260	,			0			4232			8773	

	 	64	.			ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	หนองคาย		 	โรงเรียน	ปทุม	เทพ	วิทยาคาร	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4241			1203			ต่อ			130	

	 	65	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นครราชสีมา		 	โรงเรียน	ราชสีมา	วิทยาลัย	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4421			4558	

		 66	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ชัยภูมิ		 	โรงเรียน	ชัยภูมิ	ภักดี	ชุมพล	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4481			1849			ต่อ			104	

		 67	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สกลนคร		 	โรงเรียน	สกล	ราช	วิทยา	นุ	กูล	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4271			3566			ต่อ			222	

		 68	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	นครพนม		 	โรงเรียน	ปิยะ	มหา	ราชา	ลัย	

		 		 		 	 โทร	.			0			4251			1188			ต่อ			102	,			105	



			33			....คู่มือนักศึกษา 

	 	69	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	มุกดาหาร		 	โรงเรียน	มุกดาหาร	

		 		 		 	 โทร	.			0			4261			1087			ต่อ			119	

		 70	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	มหาสารคาม		 	โรงเรียน	สาร	คาม	พิทยาคม	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4371			1585			ต่อ			108	

	 	71	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ร้อยเอ็ด		 	โรงเรียน	สตรี	ศึกษา	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4351			1410	,			0			4351			9071	

		 72	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	บุรีรัมย์		 	โรงเรียน	บุรีรัมย์	พิทยาคม	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4461			2888	

	 73	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สุรินทร์		 	โรงเรียน	สุร	วิทยาคาร	

		 		 	 		 โทร	.			0			4451			1193			-			110	

		 74	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ศรีสะเกษ		 	โรงเรียน	ศรีสะเกษ	วิทยาลัย	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4561			2611			ต่อ			136	,			0			4561			5916	

		 75	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	อุบลราชธานี		 	โรงเรียน	นารี	นุ	กูล	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4524			5800	,			0			4524			4575	

	 	76	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	ยโสธร		 	โรงเรียน	ยโสธร	พิทยาคม	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4571			1655			ต่อ			202	

		 77	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	สระแก้ว		 	โรงเรียน	สระแก้ว	

		 		 	 	 	โทร	.			0			3724			1091	

		 78	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	หนองบัวลำภู		 	โรงเรียน	หนองบัว	พิทยาคาร	

		 		 	 	 	โทร	.			0			4231			2548	

		 79	.				 	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	จังหวัด	อำนาจเจริญ		 	โรงเรียน	อำนาจเจริญ	

      	โทร	.			0			4551			1959	

 

 3.3 ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มี	จำนวน			15			ศูนย์			ดังนี้	
  1.ภาคกลาง		จำนวน			4			ศูนย์			ได้แก่	

		 		 -					โรงเรียน	สุรศักดิ์	มนตรี		 	กรุงเทพมหานคร		 	โทร	.			0			2632			7321			ต่อ		120	

		 		 		 		 		 		 0			2277			3692			ต่อ		103	

		 	 	-					โรงเรียน	วัด	เข	มา	ภิร	ตา	ราม		 	จังหวัด	นนทบุรี		 	โทร	.			0			2525			0470	

		 		 		 		 		 	 	0			2966			7053	

		 	 	-					มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จังหวัด	นครปฐม		 	โทร	.			0			3425			5095			

	 	 	 	พระราชวัง	สนาม	จันทร์				

		 	 	-					โรงเรียน	สระบุรี	วิทยาคม		 	จังหวัด	สระบุรี		 	โทร	.			0			3621			1206	



			34			....คู่มือนักศึกษา 

    

 1.	 กระบี่	 	 	 	

	 2.	 กรุงเทพมหานคร

 

	 3.	 กาญจนบุรี

	 4.	 กาฬสินธุ์

  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัด
สถานที่ตั้ง

 (เรียงตามตัวอักษร)

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กระบี่

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	ซอยพระนาง

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	บางเขน	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	ภาษีเจริญ

	ห้อง	สมุด	ประชาชนวัดราชโอรส

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	สวนลุมพินี

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กาญจนบุรี

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  2. ภาคเหนือ			จำนวน			4			ศูนย์			ได้แก่	

		 	 	-	 	โรงเรียน	ยุพราช	วิทยาลัย		 	จังหวัด	เชียงใหม่		 	โทร	.			0			5321			1972	

		 	 	-					โรงเรียน	เฉลิม	ขวัญ	สตรี		 	จังหวัด	พิษณุโลก		 	โทร	.			0			5525			8003	

		 	 	-					โรงเรียน	สตรี	นครสวรรค์		 	จังหวัด	นครสวรรค์		 	โทร	.			0			5622			1207	

		 	 	-					โรงเรียน	สรรพ	วิทยาคม		 	จังหวัด	ตาก		 	โทร	.			0			9639			4096	

 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน			3			ศูนย์			ได้แก่	

		 	 	-					โรงเรียน	ราชสีมา	วิทยาลัย		 	จังหวัด	นครราชสีมา		 	โทร	.			0			4521			4557			-			8	

		 	 	-		 	โรงเรียน	นารี	นุ	กูล		 	จังหวัด	อุบลราชธานี		 	โทร	.			0			4524			4575	,			0			4524			5800	

		 	 	-					โรงเรียน	อุดร	พิทยา	นุ	กูล		 	จังหวัด	อุดรธานี		 	โทร	.			0			4222			3260	,			0			4232			8773	

  4.ภาคตะวันออก			จำนวน			2			ศูนย์			ได้แก่	

		 	 	-					โรงเรียน	ชล	กันยา	นุ	กูล		 	จังหวัด	ชลบุรี		 	โทร	.			0			3828			2559	

		 	 	-					โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ		 	จังหวัด	จันทบุรี		 	โทร	.			0			3931			1170	

  5.ภาคใต้	จำนวน			2			ศูนย์			ได้แก่	

		 	 	-				โรงเรียน	ประจวบ	วิทยาลัย			 จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์		 	โทร	.			0			3261			1103	

		 	 	-				โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ		 	จังหวัด	สงขลา		 	โทร	.			0			7431			3402	
 

 3.4 ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ห้องสมุด)  มี	จำนวน			2			ศูนย์			ดังน้ี	
	 	1	.					หอ	สมุด	รัช	มัง	คลา	ภิเษก			อำเภอ	หัวหิน			จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	

		 		 ถ.	เพชรเกษม			อ	.	หัวหิน			จ	.	ประจวบคีรีขันธ์			โทร	.			0			3252			0171	

		 2	.					หอ	สมุด	ติณ	สู	ลา	นนท์			โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ			จังหวัด	สงขลา	

		 	 	ภายใน	โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ			อ	.	เมือง			จ	.	สงขลา			โทร	.			0			7431			3402	
  

 3.5 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.
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  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัด
สถานที่ตั้ง

 (เรียงตามตัวอักษร)

	 5.	 กำแพงเพชร

	 6.	 ขอนแก่น

 

	 7.	 จันทบุรี

	 8.	 ฉะเชิงเทรา

	 9.	 ชลบุรี

	 10.	 ชัยนาท

	 11.	 ชัยภูมิ

	 12.	 ชุมพร

	 13.	 เชียงราย

	 14.	 เชียงใหม่

	 15.	 ตรัง

	 16.	 ตราด

	 17.	 ตาก

	 18.	 นครนายก

	 19.	 นครปฐม

	 20.	 นครพนม

	 21.	 นครราชสีมา

	 22.	 นครศรีธรรมราช

	 23.	 นครสวรรค์

	 24.	 นนทบุรี

	 25.	 นราธิวาส

	 26.	 น่าน

	 27.	 บุรีรัมย์

	 28.	 ปทุมธานี

	 29.	 ประจวบคีรีขันธ์

	 30.	 ปราจีนบุรี			

	 31.	 ปัตตานี

	 32.	 พระนครศรีอยุธยา

	 33.	 พะเยา

	 34.	 พังงา

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	กำแพงเพชร

ห้อง	สมุด	ประชาชน	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด	ขอนแก่น

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	จันทบุรี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชลบุรี

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชัยนาท	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ชัยภูมิ

		ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดชุมพร

		ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดเชียงราย	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดเชียงใหม่

		ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ตรัง

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดตราด

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดตาก

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดนครนายก

		ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครปฐม

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นครพนม

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดนครราชสีมา

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดนครสวรรค์

		ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นนทบุรี

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	นราธิวาส

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	น่าน

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดบุรีรัมย์

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดปทุมธานี

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

		ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ปราจีนบุรี

ห้อง	สมุด	ประชาชน			ì“เฉลิม	ราช	กุมารีî	”		จังหวัด	ปัตตานี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พะเยา	

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พังงา	
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  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัด

สถานที่ตั้ง
 (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	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พัทลุง	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พิษณุโลก	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	พิจิตร	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เพชรบุรี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เพชรบูรณ์	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	แพร่	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	เทศบาล	เมือง	ภูเก็ต	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	มหาสารคาม	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	มุกดาหาร	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ยะลา	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ยโสธร	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ระนอง	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ระยอง	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ราชบุรี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ลพบุรี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ลำปาง	

 ห้อง	สมุด	ประชาชน			ì	“เฉลิม	ราช	กุมารีî	”	จังหวัด	ลำพูน	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	เลย	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	ศรีสะเกษ	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สกลนคร	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สงขลา	

	หอ	สมุด	ติณ	สู	ลา	นนท์			(	ภายใน	โรงเรียน	มหา	วชิราวุธ	) 

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สระบุรี	

	หอสมุด	ประชาชน		“	ìเฉลิม	ราช	กุมารีî	”		จังหวัด	สระแก้ว	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สมุทรปราการ	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สมุทรสงคราม	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สมุทรสาคร	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สตูล	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สิงห์บุรี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุพรรณบุรี	
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	 นอกจาก	มหาวิทยาลัย	จะ	ได้	จัด	บริการ	ห้อง	สมุด	และ	สื่อ	การ	ศึกษา	ไว้	ให้	บริการ	นักศึกษา		 	และ	

ประชาชน	ผู้	สนใจ	ใน	ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	เฉพาะ	กิจ		 	มุม		 	มสธ	.		 	ดัง	กล่าว	แล้ว		 	มหาวิทยาลัย	ยัง	ได้	จัด	บริการ	

ห้อง	สมุด	และ	สื่อ	การ	ศึกษา	เป็น	กรณี	พิเศษ	ไว้	ที่	เรือน	จำ	กลาง	บาง	ขวาง		 	เรือน	จำ	กลาง	คลอง	เปรม		 	ทัณฑสถาน	

หญิง	กลาง			ทัณฑสถาน	วัย	หนุ่ม	กลาง			และ	เรือน	จำ	กลาง	นครศรีธรรมราช			เพื่อ	ให้	บริการ	แก่	ผู้	ต้อง	ขัง	ด้วย

  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.จังหวัด
สถานที่ตั้ง

 (เรียงตามตัวอักษร)

 
          

	 66	.		 สุราษฎร์ธานี	

	 67	.				สุรินทร์

	 	68	.				สุโขทัย	

		 69	.				หนองคาย	

	 	70	.				หนองบัวลำภู	

  

	 71	.				อ่างทอง	

		 72	.				อุดรธานี	

		 73	.				อุตรดิตถ์	

		 74	.				อุทัยธานี	

	 	75	.				อุบลราชธานี	

		 76	.				อำนาจเจริญ	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี

ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุรินทร์	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	สุโขทัย	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	หนองคาย	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด			ì	“เฉลิม	ราช	กุมารีî	”		

จังหวัด	หนองบัวลำภู	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อ่างทอง	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุดรธานี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุตรดิตถ์	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุทัยธานี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อุบลราชธานี	

	ห้อง	สมุด	ประชาชน	จังหวัด	อำนาจเจริญ	
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 4. เอกสารงานฝ่ายทะเบียน
	 	 และวัดผลบัณฑิตศึกษา
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 การลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 

 

 

	 	ปัจจุบัน			มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ได้	เพิ่ม	ช่อง	ทางการ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน			เพื่อ	อำนวย	

ความ	สะดวก	แก่	นักศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	ไว้	หลาย	ช่อง	ทาง			ได้แก่	

		 1	.				ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	ด้วย	ตนเอง	ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต			ที่	มหาวิทยาลัย		จังหวัด	นนทบุรี	

	 	2	.				ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียนเฉพาะเงินสด			ผ่าน	ศูนย์	วิทย	พัฒนา			มสธ	.			10			แห่ง	ทั่ว	ประเทศ	

	 	3	.				ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน			ณที่ทำการไปรษณีย์  ผ่านระบบPayatPost

		 4	.				ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ทั่วประเทศ 

		 5	.				ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน			ผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ทั่วประเทศ 

		 6	.				ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	ระบบ		 Internet ของ มสธ.	 	โดย	ตัด	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	จาก	บัญชี	ฝาก 

	ออม	ทรัพย์	ของ	นักศึกษา	ที่	เปิด	บัญชี	ไว้	กับ	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา			จำกัด			(	มหาชน	)	

  ในเบื้องต้น นักศึกษาควรเลือกช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาสะดวกใน

การเดนิทางไปตดิตอ่มากทีส่ดุกอ่นดำเนนิการถา่ยสำเนาเอกสารแบบฟอรม์การชำระคา่ลงทะเบยีน

จากคู่มือเล่มนี้ หรือเลือกDownloadแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนจากWebsiteของ

มหาวิทยาลัย www.stou.ac.th คลิก เลือก ç“บัณฑิตศึกษา”é เลือก Download แบบฟอร์มต่างๆ

เพื่อให้แบบฟอร์มที่นักศึกษาเลือกใช้ตรงกับช่องทางหรือหน่วยงานที่รับชำระเงิน ทั้งนี้ เพื่อความ

สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการรับชำระค่าลงทะเบียน

 กำหนดเวลาการลงทะเบียน 
		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			เมษายน			-			15			พฤษภาคม			ของ	ทุก	ปี	

		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			กันยายน			-			15			ตุลาคม			ของ	ทุก	ปี	

 กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
	 	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			เมษายน			-			31			พฤษภาคม			ของ	ทุก	ปี	

		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			กันยายน			-			31			ตุลาคม			ของ	ทุก	ปี	

	 	หรือ			ภายใน			15			วัน			หลัง	วัน	ปิด	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	

 กำหนดเวลาการลงทะเบียนถอนชุดวิชา 
	 	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			เมษายน			-			31			กรกฎาคม			ของ	ทุก	ปี	

	 	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			กันยายน			-			15			มกราคม			ของ	ทุก	ปี	

		 หรือ			ภายใน			30			วัน			หลัง	วัน	เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
ขั้นที่1ตรวจสอบชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน

	 	หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัร	บณัฑติ	ทางการ	บรหิาร	การ	ศกึษา				เปน็	หลกัสตูร	ฉบบั	ปรบัปรงุ			คา่	หนว่ยกติ	

ของ	ชุด	วิชา	ใน	หลักสูตร	ฉบับ	ปรับปรุง	ทุก	ชุด	วิชา	มี	ค่า	เท่ากับ			6			หน่วยกิต	ทวิภาค			จำนวน	ชุด	วิชา	ตาม	โครงสร้าง	

หลักสูตร	ประกาศนียบัตร	บัณฑิต		 	1		 	ปี		 	มี	จำนวน	ทั้ง	สิ้น		 	5		 	ชุด	วิชา		 	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	มหาวิทยาลัย	จัด	ให้	

นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	ไม่	เกิน		 	2		 	ชุด	วิชา		 	และ	ภาค	การ	ศึกษา	ที่		 	2		 	ซึ่ง	เป็น	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	ของ	

หลักสูตร		 	1		 	ปี		 	จัด	ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน		 	3		 	ชุด	วิชา		 	นักศึกษา	สามารถ	ตรวจ	สอบ	กำหนดการ	ลง	ทะเบียน	เรียน	 

ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ได้	จาก	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ที่	แจ้ง	ไว้	ใน	คู่มือ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	ที่	จัด	ส่ง	 

ให้	นักศึกษา	ทุก	คน	เมื่อ	ผ่าน	การ		คัด	เลือก	เข้า	ศึกษา	และ	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ใหม่	

	 	นักศึกษา	ควร	เลือก	ชุด	วิชา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	ตาม	แผนการ	ศึกษา	ที่	

มหาวิทยาลัย	กำหนด	ให้			เพื่อ	ที่	จะ	ได้	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ได้	ภายใน	ระยะ	เวลา			1			ปี			ตาม	ที่	หลักสูตร	กำหนด			กรณี	

นกัศกึษา	ไม	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ตาม	จำนวน	ชดุ	วชิา	และ	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่มหาวทิยาลยั	กำหนด	ให	้		นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	

ตรวจ	สอบ	กำหนด	วนั			-			เวลา	สอบ			เพือ่	มิ	ให้	วนั			และ	เวลา	สอบ	ตรง	กนั			โดยในแตล่ะภาคการศึกษานกัศกึษา

ลงทะเบยีนเรยีนอยา่งนอ้ย1ชดุวชิาแต่ไม่เกนิ2ชดุวชิา		และ	ตอ้ง	ไม	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	ที	่ม	ีวนั			และ	

เวลา	สอบ	ตรง	กัน		เพราะนักศึกษาจะไม่สามารถขอสอบทดแทนในชุดวิชาที่วัน-เวลาสอบตรงกันได้

ขั้นที่2 ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระเงินในการลงทะเบียนเรียน

		 ตรวจ	สอบ	รายการ	ชุด	วิชา	ที่	ต้อง	ชำระ	เงิน	ใน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน			ดังนี้	

		 1	)				ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน		 	ชุด	วิชา	ละ		 	9,000				 	บาท	

		 2	)				ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา		 ชุด	วิชา	ละ		 	1,500				 	บาท	

		 3	)				ค่า	บำรุง	มหาวิทยาลัย		 	ภาค	การ	ศึกษา	ละ		 	1,000				 	บาท	

	 	4	)				ค่า	บำรุง	ห้อง	สมุด		 ภาค	การ	ศึกษา	ละ		 	1,000				 	บาท	

	 	5	)				ค่า	ธรรมเนียม	แรก	เข้า			(	ชำระ	ครั้ง	เดียว	)		 	2,000				 	บาท	

		 6	)				ค่า	ธรรมเนียม	เพื่อ	พัฒนา	สื่อ	การ	ศึกษา	ตลอด	หลักสูตร			(	ชำระ	ครั้ง	เดียว	)		 1,000						บาท

	 7	)				กรณี	ไม่	ลง	ทะเบียน	เรียน			ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	ลา	พัก	การ	ศึกษา			ภาค	การ	ศึกษา	ละ				500						บาท

หมายเหตุ

		 1	.					รายการ	ที่			3			และ			4			ต้อง	ชำระ	ทุก	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	

	 	2	.					รายการ	ที่			5			และ			6			ชำระ	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	ที่	ขึ้น	ทะเบียน	เป็น	นักศึกษา	ใหม่	โดย	ชำระ	พร้อม	

การ	ลง		ทะเบียน	เรียน	

	 	3	.					กรณี	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	แรก		 	ต้อง	ผ่าน	ความ	เห็น	ชอบ	จาก	คณะ	กรรมการ	 

	 	 บัณฑิต	ศึกษา	ประจำ	สาขา	วิชา	ก่อน	ยื่น	เรื่อง	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา		 	เมื่อ	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ลา	พัก 

	 	 การ	ศึกษา	แล้ว		 	นักศึกษา	ต้อง		ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ตาม	รายการ	ที่		 	5		 	ถึง	 

	 	 รายการ	ที่			7			เป็น	เงิน	รวม	ทั้ง	สิ้น	3,500			บาท	
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ภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร

จำนวนชุดวิชา ค่าลง ค่าวัสดุ ค่าบำรุง ค่าบำรุง จำนวนเงิน

ที่ลงทะเบียนเรียน ทะเบียนเรียน การศึกษา มหาวิทยาลัย ห้องสมุด ที่ต้องชำระรวม

		1			ชุด	วิชา	 	9,000	 	1,500	 	1,000	 	1,000	 	12,500	

		2			ชุด	วิชา	 	18,000	 	3,000	 	1,000	 	1,000	 	23,000 

 

ภาคการศึกษาที่2ของหลักสูตร

จำนวนชุดวิชา ค่าลง ค่าวัสดุ ค่าบำรุง ค่าบำรุง จำนวนเงิน

ที่ลงทะเบียนเรียน ทะเบียนเรียน การศึกษา มหาวิทยาลัย ห้องสมุด ที่ต้องชำระรวม

		1			ชุด	วิชา	 	9,000	 	1,500	 	1,000	 	1,000	 	12,500	

		2			ชุด	วิชา	 	18,000	 	3,000	 	1,000	 	1,000	 	23,000	

 

ขั้นที่3 กรอกใบลงทะเบียนเรียนลงในแบบฟอร์มตามช่องทางที่เลือกชำระเงิน

		 1	.					เลือก	ช่อง	ทางการ	ชำระ	เงิน	ที่	นักศึกษา	สะดวก	

		 2	.					เลือก	สำเนา	แบบ	ฟอร์ม	ลง	ทะเบียน	จาก	คู่มือ	นักศึกษา	หน้า			78			-			79			หรือ			Download			แบบ	ฟอร์ม	

จาก			Website			ของ	มหาวทิยาลยั			www	.	stou	.	ac	.	th			คลกิ	เลอืก		“บณัฑติ	ศกึษา”é			และ			เลอืก			Download			แบบ	ฟอรม์ 

 โดยแบบฟอร์มที่นักศึกษาเลือกจะต้องตรงกับช่องทางที่นักศึกษาสะดวกในการชำระเงิน

	 	3	.					กรอก	ขอ้ความ	ลง	ใน	แบบ	ฟอรม์	ใบ	ลง	ทะเบยีน			ตาม	ขอ้			2	.			โดย	เขยีน	ตวั	บรรจง	ให้	ถกู	ตอ้ง			ชดัเจน			

และ	ครบ	ถ้วน		 	นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาด้วยทุกครั้ง 

มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ครบถ้วน   สำหรับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนยกระดับคะแนน (Regrade) นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าวัสดุการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษา

สามารถศึกษารายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วา่ดว้ยเงนิคา่บำรงุการศกึษาคา่ธรรมเนยีมการศกึษาและคา่วสัดุการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท

และประกาศนียบัตรบัณฑิตพ.ศ.2549จากเอกสารคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาต่างๆ ที่สำนักบัณฑิตศึกษาจัดส่งให้นักศึกษาก่อนการลงทะเบียน

เรียนภาคต้นของทุกปีการศึกษา

 ขั้นที่4 การชำระค่าลงทะเบียน

		 นักศึกษา	นำ	แบบ	ฟอร์ม	ลง	ทะเบียน	ที่	กรอก	รายการ	ชุด	วิชา	ที่	ต้องการ	ลง	ทะเบียน	เรียบร้อย	แล้ว			 

นำ	ไป	ยื่น	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ตาม	ช่อง	ทาง	ที่	นักศึกษา	เลือก			โดย	มี	คำ	แนะนำ	เพิ่ม	เติม			ดังนี้	

  1.ชำระเงินค่าลงทะเบียนณมหาวิทยาลัย	 		 	นักศึกษา	สามารถ	เลือก	ชำระ	เป็น	เงินสด		 	หรือ	

ชำระ	ผ่าน	บัตร	เครดิต		 	กรณี	ชำระ	เงิน	ด้วย	บัตร	เครดิต		 	ธนาคาร	เรียก	เก็บ	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	ชำระ	เงิน	ผ่าน	บัตร 

	เป็น			2			อัตรา	ตาม	ประเภท	ของ	บัตร	เครดิต			คือ	

หมายเหตุ		 	ภาค	การ	ศึกษา	แรก	ต้อง	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	แรก	เข้า	และ	ค่า	ธรรมเนียม	พัฒนา	สื่อ	การ	ศึกษา	ตลอด	หลักสูตร			 

	 เพิ่ม	เติม	อีก			3,000			บาท
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		 		 1.1			บัตร			VISA			หรือ			MASTERCARD			ชนิดบัตรธรรมดา			ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	เพิ่ม			1.4			%	

		 		 1.2			บัตร			VISA			หรือ			MASTERCARD		 ชนิดบัตรPlatinum			ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	เพิ่ม			2.2			%	

  2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ	 	นักศึกษา	

ต้อง	ชำระ	ด้วย	เงินสด	เท่านั้น	

  3.ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านที่ทำการไปรษณีย์ผ่านระบบPayatPost		นักศึกษา	ชำระ	

ด้วย	เงินสด			โดย	มี	ค่า	ธรรมเนียม	รายการ	ละ			10			บาท	

  4.ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ท่ัวประเทศ  

นักศึกษา	ชำระ	ด้วย	เงินสด			โดย	มี	ค่า	ธรรมเนียม	รายการ	ละ			10			บาท	

		 การ	ชำระ	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา			มหาวทิยาลยั	เปดิ	ให	้บรกิาร	เฉพาะ	ธนาคาร	 

กรุง	ศรีอยุธยา			จำกัด			(	มหาชน	)			เพียง	ธนาคาร	เดียว	เท่านั้น			การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	ธนาคาร	

พาณิชย์	อื่นๆ			จะ	ไม่	สามารถ	ดำเนิน	การ	ลง	ทะเบียน	ได้	

  5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ทัว่ประเทศ		การ	ชำระ	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน	ใช	้วธิ	ีการ	ตดั	เงนิ	จาก	บญัช	ีเงนิ	ฝาก	ออม	ทรพัย	์ของ	นกัศกึษา	ที	่เปดิ	บญัช	ี

ไว้	กับ	ธนาคาร			กรุง	ศรีอยุธยา			จำกัด			(	มหาชน	)			ได้	ทุก	สาขา			โดย	มี	ค่า	ธรรมเนียม	รายการ	ละ			10			บาท			ใน	อัตรา	

เดียวกัน	ทั่ว	ประเทศ	

			 ตู	้		ATM			ของ	ธนาคาร	พาณชิย	์อืน่ๆ			ทัว่ไป	ไม	่สามารถ	ใช	้ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา	ของ			

มสธ	.			ได้			เนื่องจาก	ไม่มี	โปรแกรม	สำหรับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

  6.การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบInternetของมสธ. 		การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ใช้	วิธี	การ	

ตัด	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	จาก	บัญชี	ฝาก	ออม	ทรัพย์	ของ	นักศึกษา	ที่	เปิด	บัญชี	ไว้	กับ	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา		 	จำกัด	 

	(	มหาชน	)			ได้	ทุก	สาขา			โดย	มี	ค่า	ธรรมเนียม	รายการ	ละ			10			บาท			ใน	อัตรา	เดียวกัน	ทั่ว	ประเทศ	

 หมายเหตุ

   การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	ระบบ	อินเทอร์เน็	ต		ของ			มสธ	.			นักศึกษา	ไม่	ต้อง	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน			 

	 แต	่	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	กรอก	ขอ้มลู	การ	ลง	ทะเบยีน	ที	่ถกู	ตอ้ง	และ	ครบ	ถว้น	ลง	ใน	โปรแกรม	การ	ลง	ทะเบยีน	 

	 ทาง		อนิเทอรเ์นต็			ของ	มหาวทิยาลยั			(	www	.	stou	.	ac	.	th			คลกิ	เลอืก			ç	“ลง	ทะเบยีน	ทางอนิเทอรเ์นต็”		é	)			การ	ลง	 

	 ทะเบยีน	ผา่น	ชอ่ง	ทาง	นี	้นกัศกึษา	ตอ้งเต	ร	ียม	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน	ใน	บญัช	ีเงนิ	ฝาก	ออม	ทรพัย	์ให	้เพยีง	พอ	 

	 กบั	จำนวน	เงนิ	คา่	ลง	ทะเบยีน			ใน	เบือ้ง	ตน้	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	ผา่น	ระบบ			ç	“กรงุ	ศร	ีออนไลน์é	”	 

	 เพือ่	อนญุาต	ให	้ธนาคาร	ตดั	เงนิ	คา่	ลง		ทะเบยีน	จาก	บญัช	ีเงนิ	ฝาก	ของ	นกัศกึษา	กอ่น	ลว่ง	หนา้			ม	ิฉะนัน้			 

	 นักศึกษา	จะ	ไม่	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน		ช่อง	ทาง	ดัง	กล่าว	ได้	

 ขั้นที่5 การตอบรับการลงทะเบียนและการได้รับเอกสารชุดวิชา

	 	เมือ่	มหา	ว	ิทยา	ลยัได้	รบั	ขอ้มลู	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ของ	นกัศกึษา	และ	ตรวจ	สอบ	เรยีบรอ้ย	แลว้	พบ	วา่ 

การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ถูก	ต้อง		 	ครบ	ถ้วน		 	มหา	วิ	ทยา	ลัย		จะ	ส่ง	เอกสาร	ตอบ	รับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ให้	

นักศึกษา			เพื่อ	ตรวจ	สอบ	และ	จัด	เก็บ	ไว้	เป็น	หลัก	ฐาน	
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		 นอกจาก	นี้		 	นักศึกษา	ยัง	สามารถ	ตรวจ	สอบ	ผล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	จาก		 	Website		 	ของ	

มหาวทิยาลยั			www	.	stou	.	ac	.	th			คลกิ	ที	่	“	çบณัฑติ	ศกึษา”é			เลอืก		“	çลง	ทะเบยีน	เพือ่	ขอ	ตรวจ	สอบ	ขอ้มลู	สว่น	บคุคล”é			

เมือ่	ลง	ทะเบยีน		เสรจ็	เรยีบรอ้ย	แลว้			ให	้นกัศกึษา	คลกิ	เลอืก			ç	“ตรวจ	สอบ	ขอ้มลู	ลง	ทะเบยีน”é			โดย	พมิพ	์		Username 

	และ		 	Password		 	ที่	นักศึกษา	เป็น	ผู้	กำหนด	เอง	จาก	การ	ลง	ทะเบียน	ก่อน	หน้า	เข้า	มา	ทำ	รายการ	นี้		 	เพื่อ	ขอ	ตรวจ	

สอบ	ข้อมูล	ส่วน	บุคคล		 	นักศึกษา	สามารถ	เข้าไป	ตรวจ	สอบ	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	ได้		 ภายใน		 	15		 	วัน	ทำ	การ	 

หลัง	จาก	วัน	ที่	นักศึกษา	ยื่น	ชำระ		ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน		 	และ	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	เอกสาร	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	

ให้	นักศึกษา	ภายใน			3			สัปดาห์	หลัง	จาก		วัน	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน			กรณี	ที่	นักศึกษา	ไม่	ได้	รับ	เอกสาร	ชุด	วิชา	ภายใน	

กำหนด	เวลา			โปรด	ติดต่อ	หน่วย	ข้อมูล	และ		ตรวจ	สอบ			หมายเลข	โทรศัพท์			0			2504			7626			เพื่อ	สอบถาม	ข้อมูล	

การ	จัด	ส่ง	เอกสาร	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	

 ขั้นที่6 การได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

	 	กรณี	นักศึกษา	เดิน	ทาง	ไป	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ด้วย	ตนเอง	ที่	มหาวิทยาลัย			หรือ			ศูนย์	วิทย	พัฒนา			

มสธ	.			ทั้ง			10			แห่ง	ทั่ว	ประเทศ			นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	ที่	ออก	โดย	มหาวิทยาลัย	ได้	ทันที	

		 กรณี	นักศึกษา	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ผ่าน	ช่อง	ทา	งอื่นๆ		 	ได้แก่		 	ไปรษณีย์		 	หรือ		 	ธนาคาร			

มหาวิทยาลัย	จะ	ตรวจ	สอบ	การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ซึ่ง	หน่วย	งาน	ที่	รับ	ชำระ	จะ	ดำเนิน	การ	โอน	เงิน	ค่า	 

ลง	ทะเบียน	เรียน	ให้	กับ	มหาวิทยาลัย	ภายใน			1			-			2			วัน	ทำการ			หลัง	วัน	ที่	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน			เมื่อ	มหาวิทยาลัย	

ตรวจ	สอบ	แล้ว	พบ	ว่า	ครบ	ถ้วน	ถูก	ต้อง		 กอง	คลัง	มหาวิทยาลัย	จะ	เป็น	ผู้	ดำเนิน	การ	ออก	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	ให้	กับ	

นักศึกษา	ต่อ	ไป			ใช้	เวลา	ใน	การ	ดำเนิน	การ	ประมาณ			30			วัน	ทำการ	

 

 การเพิ่มชุดวิชา 
		 นักศึกษา	จะ	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ได้	ต่อ	เมื่อ	ได้	เคย	ยื่น	เรื่อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	มา	แล้ว	อย่าง	น้อย			1			ชุด	วิชา	ใน	

ภาค	การ	ศึกษา	เดียวกัน		 	และ	การ	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา	จะ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	

กำหนด	ตาม	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	เท่านั้น			คือ			ภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 

 

แนวปฏิบัติในการเพิ่มชุดวิชา 
	 	1	.					นักศึกษา	จะ	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	ใดๆ		 	ได้		 	เมื่อ	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	นั้นๆ			แล้ว	อย่าง	น้อย			1			ชุด	วิชา			มิ	ฉะนั้น	จะ	ถือว่า	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	นั้น	ไม่	สมบูรณ์	

		 2	.					ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	หนึ่งๆ		 	อนุญาต	ให้	นักศึกษา	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ได้		 	ภาค	การ	ศึกษา	ละ		 	1		 	ครั้ง			

เท่านั้น	

		 3	.					หาก	นกัศกึษา	ขอ	เพิม่	ชดุ	วชิา	ซำ	กบั	ชดุ	วชิา	ที	่ได	้ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ไว	้แลว้	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	เดยีวกนั			

จะ	ถือว่า	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา	นั้น	เป็น	โมฆะ		 	และ	มหา	วิ	ทยา	ลัยจะ	ไม่	พิจารณา	คืน	เงิน	ค่า	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ที่	ซำ	นั้น	ให้	

นักศึกษา	

		 4	.					ชดุ	วชิา	ที	่นกัศกึษา	ขอ	เพิม่	เมือ่	รวม	กบั	ชดุ	วชิา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ไว	้แลว้	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	เดยีวกนั	

จะ	ต้อง	ไม่	เกิน			2			ชุด	วิชา			ยกเว้น		เป็น	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	ของ	หลักสูตร	

้
้
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		 5	.					นักศึกษา	จะ	ต้อง	ตรวจ	สอบ		 	วัน		 	และ	เวลา	สอบ		 	ของ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ขอ	เพิ่ม	และ	ชุด	วิชา	ที่	เคย	ลง	

ทะเบยีน	ไว	้แลว้			เพือ่	ปอ้งกนั	ไม	่ให	้วนั	และ	เวลา	สอบ	ตรง	กนั		 เพราะนกัศกึษาจะไม่สามารถยืน่เรือ่งขออนมุตัิ

สอบทดแทนเนื่องจากชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและเวลาสอบตรงกันได้

		 6	.					นักศึกษา	ต้อง	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	และ	ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา	ใน	ชุด	วิชา	ที่	ขอ	เพิ่ม	เช่น	เดียว	กับ	การ	ลง	

ทะเบียน	เรียน	ปกติ	

		 7	.					นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	ยืน่	คำรอ้ง	ขอ	เพิม่	ชดุ	วชิา	ภายใน	กำหนด	เวลา	การ	เพิม่	ชดุ	วชิา	ตาม	ที	่ระบ	ุใน	ปฏทินิ	

การ	ศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

		 8	.					ขั้น	ตอน	และ	การ	ดำเนิน	การ	เพื่อ	ขอ	เพิ่ม	ชุด	วิชา			มี	ขั้น	ตอน	เช่น	เดียวกัน	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	

		 9	.					การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา	นักศึกษา	ชำระ	เฉพาะ	ค่า	ลง	ทะเบียน	และ	ค่า	วัสดุ	การ	

ศึกษา	เท่านั้น			ไม่	ต้อง	ชำระ	ค่า	บำรุง	มหาวิทยาลัย	และ	ค่า	บำรุง	ห้อง	สมุด	อีก			เพราะ	ได้	เคย	ชำระ	ไว้	แล้ว	ตอน	ที่	ลง	

ทะเบียน	เรียน	ครั้ง	แรก	

	 	10	.					การ	จดั	สง่	เอกสาร	ตอบ	รบั	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน			การ	จดั	สง่	เอกสาร	ชดุ	วชิา			และ	การ	จดั	สง่	ใบ	เสรจ็	

รับ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เพิ่ม	ชุด	วิชา			มี	วิธี	การ	และ	ขั้น	ตอน	เช่น	เดียวกัน	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	

 

การถอนชุดวิชา
	 	นักศึกษา	จะ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ได้	ต่อ	เมื่อ	ได้	เคย	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปัจจุบัน		 

	แต่	ไม่	ประสงค์	จะ	ศึกษา	ใน	ชุด	วิ	ชา	นั้นๆ		 	สามารถ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ได้	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด	 

ตาม	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	เท่านั้น			คือ			ภายใน30วันหลังวันเปิดภาคการศึกษา

 

แนวปฏิบัติในการถอนชุดวิชา
	 	1	.					นักศึกษา	จะ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	ใดๆ			ได้			เมื่อ	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	นั้นๆ			แล้ว			มิ	ฉะนั้น	จะ	ถือว่า	การ	ถอน	ชุด	วิชา	นั้น	ไม่	สมบูรณ์	

		 2	.					ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	หนึ่งๆ		 	อนุญาต	ให้	นักศึกษา	ถอน	ชุด	วิชา	ได้		 	ภาค	การ	ศึกษา	ละ		 	1		 	ครั้ง			

เท่านั้น	

		 3	.					เมื่อ	นักศึกษา	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว		 	จะต้องมีชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

คงเหลืออย่างน้อย 1 ชุดวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการลาพักการศึกษา

ในภาคการศึกษานั้นๆด้วย

		 4	.					นักศึกษา	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา		 	จะ	ไม่	ได้	รับ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ชุด	วิชา	นั้น	คืน	ตาม	ข้อ	บังคับ	ของ	

มหาวิทยาลัย		 	แต่	นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	วัสดุ	การ	ศึกษา	ของ	ชุด	วิชา	นั้น		 	และ	หาก	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	 

ชุด	วิ	ชา	นั้นๆ			อีก	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	อื่นๆ			ใน	โอกาส	ต่อ	ไป			นักศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	โดย	ไม่	ต้อง	ชำระ	ค่า	

วัสดุ	การ	ศึกษา			ยกเว้น			ชุด	วิชา	นั้น	ประกาศ	ใช้	เอกสาร	ฉบับ	ปรับปรุง	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	

	 	5	.					นกัศกึษา	ตอ้ง	ระบ	ุเหตผุล	ใน	การ	ขอ	ถอน	ชดุ	วชิา	ให	้ชดัเจน			หาก	เหตผุล	ไม	่เพยีง	พอ			มหา	ว	ิทยา	ลยั 

	อาจ		ไม่	อนุมัติ	การ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา			

	 	6	.					เมื่อ	นักศึกษา	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ใด	แล้ว		 	จะ	ขอ	ระงับ	การ	ถอน	ชุด	วิชา		 	หรือ	เปลี่ยน	เป็นการ	ถอน 

	ชุด	วิชา	อื่น	แทน	ไม่	ได้	
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	 	7	.					การก	รอก	ข้อความ	ใน	ใบ	ถอน	ชุด	วิชา		 	เขียน	ด้วย	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง		และ	ครบ	ถ้วน		 	พร้อม	ระบุ	

เหตุผล	ใน	การ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ให้	ชัดเจน	

		 8	.					ส่ง	เอกสาร	ใบ	ถอน	ชุด	วิชา	ไป	ที่	มหาวิทยาลัย	ภายใน	กำหนด	เวลา	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ตาม	ที่	ระบุ	ใน	

ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

		 9	.					เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ได้	รับ	ข้อมูล	การ	ถอน	ชุด	วิชา		 	และ	ได้	ตรวจ	สอบ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	แล้ว		 	หาก	พบ	

ว่า	ข้อมูล	การ	ถอน	ชุด	วิชา	มี	เหตุผล	เพียง	พอ		 	และ	ได้	อนุมัติ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	เรียบร้อย	แล้ว		 	มหา	วิ	ทยา	ลัย	จะ	ส่ง	

เอกสาร	ตอบ	รับ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ให้	กับ	นักศึกษา	เพื่อ	จัด	เก็บ	ไว้	เป็น	หลัก	ฐาน	

 

	 	เมื่อ	นักศึกษา	ขอ	ถอน	ชุด	วิ	ชา	ใดๆ		 	ไว้	แล้ว		 	จะ	ขอ	ระงับ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	หรือ	ขอ	เปลี่ยน	เป็น	ถอน	 

ชุด	วิชา	อื่น	ไม่	ได้	

 

	 	นักศึกษา	ที่	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา			ใน	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	จะ	แสดง	สัญลักษณ์			W			ซึ่ง	หมาย	ถึง			การ 

	ยกเลกิ	(	Withdrawn	)			มหาวทิยาลยั	จะ	ดำเนนิ	การ	ให	้เฉพาะ	กรณ	ีที	่นกัศกึษา	ขอ	ถอน	ชดุ	วชิา	ที	่ลง	ทะเบยีน	เรยีน 

	ไว้	แล้ว			ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด			ตาม	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	เท่านั้น	

 

 การลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade) 
		 นักศึกษา	จะ	ขอ	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน	ได้	ต่อ	เมื่อ	ชุด	วิชา	ที่	ขอ	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	

คะแนน			ม	ีผล	การ	ประเมนิ	ได	้ระดบั	คะแนน		 B			หรอื			C			และ	นกัศกึษา	ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ขอ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ยก	

ระดบั	คะแนน	ใน	ชดุ	วชิา	ดงั	กลา่ว			สามารถ	ดำเนนิ	การ	ได	้โดย	กรอก	ใบ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ยก	ระดบั	คะแนน			ซึง่	เปน็	

แบบ	ฟอรม์	เดยีวกนั	กบั	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	ปกต	ิ		การ	ขอ	เพิม่	ชดุ	วชิา			หรอื	ขอ	ถอน	ชดุ	วชิา			โดยนกัศกึษา 

เลือกระบุความต้องการลงในช่อง 3 ลงทะเบียนยกระดับคะแนน (Regrade)		 	และ	ดำเนิน	การ	ลง	

ทะเบียน	เรียน	เช่น	เดียวกัน	กับ	ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	ชุด	วิชา	ปกติ			ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด	ให้			

คือ		ภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาเท่านั้น

 

 กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade) 
		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			เมษายน			-			15			พฤษภาคม			ของ	ทุก	ปี	

		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			กันยายน			-			15			ตุลาคม			ของ	ทุก	ปี	

 

 กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade)
		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			เมษายน			-			31			พฤษภาคม			ของ	ทุก	ปี	

	 	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2			ลง	ทะเบียน	ระหว่าง	วัน	ที่			1			กันยายน			-			31			ตุลาคม			ของ	ทุก	ปี	

  หรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียน
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แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน
	 	1	.					นกัศกึษา	ตอ้ง	ตรวจ	สอบ	วา่			ชดุ	วชิา	ที	่นกัศกึษา	ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ยก	ระดบั	

คะแนน	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	เปิด	ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ			

	 	2	.					นักศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน	ใน	ชุด	วิ	ชา	ใดๆ		 	ที่	มี	ผล	การ	สอบ	เป็น	

อักษร	ระดับ	คะแนน	  B  	หรือ		 	C		 	ได้		 	1		 	ครั้ง	ต่อ	ชุด	วิชา		 	และ	ถ้า	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน	แล้ว	ได้	รับ	 

ผลการ	สอบ	เป็น	อักษร	ระดับ	คะแนน			D			หรือ			F			นักศึกษา	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใหม่	

		 3	.					นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ยก	ระดบั	คะแนน			ให	้ยืน่	คำรอ้ง	ขอ	ลง	ทะเบยีน	

เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน		 	โดย	เลือก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ให้	ตรง	กับ	ช่อง	ทางการ	ชำระ	เงิน	ที่	นักศึกษา	

สะดวก			ทัง้นี	้การ	ดำเนนิ	การ	ชำระ	เงนิ	เพือ่	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ยก	ระดบั	คะแนน	จะ	ตอ้ง	เปน็	ไป	ตาม	ชว่ง	เวลา	ที	่ปฏทินิ	

การ	ศึกษา	กำหนด	

		 4	.					ใน	ภาค	การ	ศกึษา	เดยีวกนั			นกัศกึษา	จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ได	้ไม	่เกนิ			2			ชดุ	วชิา			(	รวม	การ	ลง	ทะเบยีน	

เรยีน	เพือ่	ยก	ระดบั	คะแนน	)			และ	ตอ้ง	ตรวจ	สอบ	วนั			และ	เวลา	สอบ	ของ	ชดุ	วชิา	ที	่จะ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ยก	ระดบั	

คะแนน	กับ	ชุด	วิชา	อื่น	ที่	ต้องการ	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน			เพื่อ	ป้องกัน	ไม่	ให้	วัน		และ	เวลา	สอบ	ตรง	กัน	

	 	5	.					นักศึกษา	จะ	ต้อง	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน		 	เช่น	เดียว	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	

เรียน	ปกติ			โดย	ไม่	ต้อง	ชำระ	ค่า	วัสดุ	การ	ศึกษา			และ	หาก	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ			นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	

ยก	ระดบั	คะแนน	เพยีง	รายการ	เดยีว			(	ไมม่	ีการ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ใน	ชดุ	วชิา	ปก	ต	ิอืน่ๆ	)			นกัศกึษา	ตอ้ง	ชำระ	คา่	บำรงุ	

มหาวิทยาลัย			และ	ค่า	บำรุง	ห้อง	สมุด			ใน	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ			ด้วย	

	 	6	.					การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน		 	ให้	นักศึกษา	เลือก	ช่อง	ทางการ	ชำระ	เงิน	

และ	เลือก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน		 	เช่น	เดียวกัน	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ปกติ		 	การ	เพิ่ม	ชุด	วิชา		 	และ	

การ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา			ที่	ได้	กล่าว	มา	แล้ว	ใน	ตอน	ต้น	

		 7	.					นอกจาก	การ			Download			แบบ	ฟอรม์	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	เพือ่	ยก	ระดบั	คะแนน	จาก			Website			ของ	

มหาวิทยาลัย	แล้ว		 	นักศึกษา	สามารถ	ถ่าย	สำเนา	เอกสาร	ใบ	ลง	ทะเบียน	ตาม	ช่อง	ทางการ	ชำระ	เงิน	ที่	นักศึกษา	

สะดวก	ได้	จาก	คู่มือ	นักศึกษา	เล่ม	นี้			โดย	แบบ	ฟอร์ม	มี	ปรากฏ	ใน	หน้าที่			77			-			79	

		 8	.					กรณี	ที่	นักศึกษา	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ขอ	ถอน	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน		 

	ให้	นักศึกษา	ใช้ใบ	ถอน	ชุด	วิชา			โดย	ดำเนิน	การ	เช่น	เดียว	กับ	การ	ถอน	ชุด	วิชา	ปก	ติ	อื่นๆ	

	 	9	.					เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ได้	รับ	ข้อมูล	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน		 	และ	ได้	ตรวจ	สอบ	การ 

	ลง	ทะเบียน	เรียน	แล้ว		 	และ	การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	ครบ	ถ้วน	ถูก	ต้อง		 	มหา	วิ	ทยา	ลัย	จะ	ส่ง	เอกสาร	ตอบ	รับ	 

การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน	ให้	กับ	นักศึกษา	เพื่อ	ตรวจ	สอบ	และ	จัด	เก็บ	ไว้	เป็น	หลัก	ฐาน	

	 	10	.				การ	จัด	ส่ง	เอกสาร	ชุด	วิชา			และ	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	เพื่อ	ยก	ระดับ	คะแนน			มี	วิธี	การ	

และ	ขั้น	ตอน	เช่น	เดียวกัน	กับ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ปก	ติ	อื่นๆ	

การลาพักการศึกษา
		 นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	พัก	การ	ศึกษา	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด	ภาค	การ	ศึกษา	หนึ่ง		 	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ยื่น	

คำร้อง	ขอ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำหนด	ให้	เท่านั้น		 	คือ		 	ภายในวันสุดท้ายของการ

เพิ่มชุดวิชาหรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา
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 กำหนดเวลาการลาพักการศึกษา 
		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1			ลง	ทะเบียน	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ได้	ถึง	วัน	ที่			31			พฤษภาคม			ของ	ทุก	ปี	

		 ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2			ลง	ทะเบียน	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ได้	ถึง	วัน	ที่			31			ตุลาคม			ของ	ทุก	ปี	

 หรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา

 

 แนวปฏิบัติในการลาพักการศึกษา 
	 	1	.					นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา		 	เลือกช่องทางการชำระเงินและกรอก 

รายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อขอลาพัก	พร้อม	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ภายใน	ระยะ	เวลา 

ที่	กำหนด	เมื่อ	ได้	รับ	อนุมัติ	จาก	มหาวิทยาลัย	แล้ว			จึง	จะ	ถือว่า	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	นั้น	มี	ผล	สมบูรณ์	

		 2	.					การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ให้	ดำเนิน	การ	เป็น	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา			นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ลา	พัก	

การ	ศกึษา	ได	้ครัง้	ละ	ไม	่เกนิ	สอง	ภาค	การ	ศกึษา	ตดิตอ่	กนั			ใน	กรณ	ีที	่ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ตอ่	ไป	อกี			

ให้	ยื่น	คำร้อง	ต่อ		มหา	วิ	ทยา	ลัย			ผ่าน	สาขา	วิชา	ที่	ศึกษา			เพื่อ	พิจารณา	อนุมัติ	เป็น	คราวๆ			ไป	

		 3	.					ระยะ	เวลา	ที่	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ถือ	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ระยะ	เวลา	ที่	อนุญาต	ให้	ศึกษา	ตาม	หลักสูตร	

		 4	.					นักศึกษา	ที่	ประสงค์	จะ	ลา	พัก	การ	ศึกษา			ต้อง	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	ลา	พัก	การ	ศึกษา			จำนวน			500			

บาท	ต่อ	ภาค	การ	ศึกษา	

		 5	.					นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	ให้	ลา	พัก	การ	ศึกษา			เมื่อ	จะ	กลับ	เข้า	ศึกษา	ต่อ	ต้อง	ยื่น	คำร้อง	ขอก	ลับ	เข้า	

ศึกษา	ต่อ	พร้อม	หลัก	ฐาน	การ	อนุมัติ	ให้	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ต่อม	หา	วิ	ทยา	ลัย		ไม่	น้อย	กว่า		 	30		 	วัน	ก่อน	วัน	เปิด	ภาค	 

การ	ศึกษา		 	และ	ยื่น	เรื่อง	ขอ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ถัด	ไป	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	กำหนด	ให้	ลง	ทะเบียน	

เรียน	ของ	แต่ละ	ภาค	การ	ศึกษา	

		 6	.					นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	จำเปน็	ตอ้ง	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ระหวา่ง	ภาค	การ	ศกึษา	ภาย	หลงั	การ	ลง	ทะเบยีน	

เรยีน	ไว	้แลว้			จะ	ตอ้ง	ยืน่	คำรอ้ง	ขอ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ภายใน	กำหนด	เวลา	ของ	การ	ถอน	ชดุ	วชิา			และ	ให	้ถอืวา่	เปน็การ	

ถอน	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไว้	แล้ว	ด้วย		 	หากยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 

ภายหลงักำหนดเวลาของการถอนชดุวชิาให้ถอืวา่เปน็การขาดสอบชดุวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนไว้แลว้ 

  7	.					การ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	ระหวา่ง	ภาค	การ	ศกึษา	ให	้นบั	ระยะ	เวลา	การ	ลา	พกั	การ	ศกึษา	เปน็การ	ลา	พกั	

การ	ศึกษา	เต็ม	ภาค	การ	ศึกษา	และ	มี	ผล	เช่น	เดียว	กับ	ข้อ			3	

		 8	.					นักศึกษา	ที่	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ไว้	แล้ว		 	แต่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ขอ	ยกเลิก	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	 

เพื่อ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ต่อ	ไป			จะ	ต้อง	ยื่น	คำร้อง	ขอ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ภายใน	กำหนด	เวลา	ของ	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ประจำ	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ			และ	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	ตาม	ประกาศ	มหา	วิ	ทยา	ลัย			

	 	9	.					เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ได้	รับ	ข้อมูล	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา		 	และ	ได้	ตรวจ	สอบ	ใบ	คำร้อง	ขอ	ลา	พัก	การ	

ศึกษา		 	และ	การ	ชำระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	การ	ลา	พัก	การ	ศึกษา	แล้ว		 	หาก	พบ	ว่า	ข้อมูล	และ	ค่า	ลง	ทะเบียน	การ	ลา	พัก	

การ	ศึกษา	ครบ	ถ้วน		 	ถูก	ต้อง	เป็น	ไป	ตาม	ประกาศ	ของ	มหาวิทยาลัย		 	มหา	วิ	ทยา	ลัย	จะ	ส่ง	เอกสาร	อนุมัติ	การ 

	ลา	พัก	การ	ศึกษา	ไป	ให้	นักศึกษา	เพื่อ	ตรวจ	สอบ	และ	จัด	เก็บ	ไว้	เป็น	หลัก	ฐาน	
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 บัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ5)

 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
 กรอกใบลายมือชื่อ

		 กรอก	ราย	ละเอียด	ลง	ใน	ใบลายมือ		ชื่อ	ให้	ถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน			ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

	 	1	.					กรอก	เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			สาขา	วิชา			แขนง	วิชา			

	 	2	.					กรอก	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล	

	 	3	.					ลง	ลายมือ	ชื่อ	ใน	กรอบ	ที่	กำหนด	ให้	

	 	4	.					กรอก	ที่	อยู่	

	 	5	.					ติด	รูป	ถ่าย		ขาว	ดำ			หรือ	รูป	สี			ขนาด			1			นิ้ว			(	2			x			3			ซม	.	)			หน้า	ตรง			แต่ง	กาย	สุภาพ			ไม่	สวม	หมวก			

ไม่	สวม	แว่นตา	กันแดด		 	ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ	 	ถ่าย	มา	แล้ว	ไม่	เกิน			 

6		 	เดือน		 	ลง	ใน	กรอบ	สี่เหลี่ยม	ที่	กำหนด	ให้	ใน	ใบ	ลายมือ	ชื่อ		 	พร้อม	ทั้ง	ส่ง	รูป	ถ่าย	จำนวน		 	1		 	รูป	แนบ	มา	ด้วย		 

 ห้ามใช้รูปถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารและรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 

 ตัวอย่างใบลายมือชื่อ ตัวอย่างบัตรนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 

มสธ.	บ5
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 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
		 การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ใหม่	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา		 	ตั้งแต่	ปี	การ	ศึกษา		 	2552		 	เป็นต้น	ไป			

มหาวิทยาลัยจะจัดทำบัตรประจำตัวใหม่ให้นักศึกษาทุกคนในรูปแบบบัตรเคลือบ 

  1.บัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		 			 	มีอายุ	บัตร			3			ปี		 	ตาม	วัน	ที่	ที่	ปรากฏ	บน	บัตร			

กรณี	ที่	นักศึกษา	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ก่อน	วัน	ที่	บัตร	หมด	อายุ		 	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	จะ	ถูก	ยกเลิก	สถานภาพ	 

การ	เป็น	นักศึกษา	ก่อน	กำหนด			

 2.กรณีบตัรหาย		นกัศกึษา	ตอ้ง	ดำเนนิ	การ	แจง้	ความ			ณ			สถาน	ีตำรวจ	ใน	พืน้ที	่ที	่บตัร	หาย			เพือ่	นำ	

ใบ	แจง้	ความ	ไป	ยืน่	คำรอ้ง	ขอ	ทำ	บตัร	ประจำ	ตวั	นกัศกึษา	ฉบบั	ใหม	่	และ	Download	ใบลายมอืชือ่		ม	ีคา่	ธรรมเนยีม	

สำหรับ	การ	ออก	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ฉบับ	ใหม่		ฉบับ	ละ			100			บาท	

  3. กรณีนกัศกึษาตอ้งการเปลีย่นคำนำหนา้ชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุ			นกัศกึษา	ตอ้ง	ดำเนนิ	การ	ดงันี	้ 

	 ยื่น	คำร้อง		 	(	มสธ	.		 	บ8	)		 	ส่ง	ถึง	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา		 	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		 	ตู้			 ปณ	.		 55 

ปท	.	หลักสี่		 	กรุงเทพฯ		 	10210		 	หรือ	 Download	 แบบฟอร์ม	 มสธ.	 บ8	 เพื่อ	ดำเนิน	การ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล	 

ลงในฐาน	ข้อมูล	ประวัติ	นักศึกษา			ใน	กรณี	นี้	นักศึกษา		ต้อง	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล			จำนวน			

100			บาท			โดย	ชำระ	คา่	ธรรมเนยีม	ผา่น	ระบบ			Pay			at			Post			ณ			ทีท่ำการ	ไปรษณยี์	ทกุ	แหง่			แบบฟอรม์การชำระ 

ค่าธรรมเนียมอยู่ในหน้า80

  นกัศกึษาตอ้งแนบรปูถา่ยขนาด1นิว้จำนวน2รปูถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ6เดอืนไม่สวมเสือ้ครยุ 

แสดงวิทยฐานะของสถาบันใดๆ		 	ไป	ให้	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	เพื่อ	ดำเนิน	การ	ออก	บัตร	ใหม่		 	และ	จัด	ส่ง	ไป	ให้	

นักศึกษา	ทาง	ไปรษณีย์		 	ภายใน		 	7		 	วัน		 	หลัง	ได้	รับคำ	ร้อง	หรือ	ข้อมูล	การ	ชำระ	เงิน	ค่า	ธรรมเนียม	เปลี่ยนแปลง	

ข้อมูล	ดัง	กล่าว	

 

หมายเหตุ

	 การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			รวม	การ	ทำ	

บัตร	ใหม่			(	เฉพาะ	รูป	แบบ	บัตร	ที่	ออก	โดย	มหาวิทยาลัย	)			ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	ดำเนิน	การ	จำนวน			100			บาท			ผ่าน	

ระบบ			Pay			at			Post			ณ			ที่ทำการ	ไปรษณีย์	ทุก	แห่ง	
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ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)
 

		 ใบ	คำรอ้ง	ขอ	เปลีย่น	ที	่อยู	่		(	มสธ	.			บ7	)			ใช	้สำหรบั	นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	ประสงค์	จะ	เปลีย่น	ที	่อยู	่จาก	ที	่แจง้	

ไว้	แต่	เดิม			กรอก	ราย	ละเอียด	และ	ส่ง	กลับ	ไป	ยัง			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			เพื่อ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล	

 ตัวอย่างใบคำร้องขอเปล่ียนท่ีอยู่ท่ีใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7) 

	 นักศึกษาชำระเงิน	และกรุณาส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่มายังสำนักบัณฑิตศึกษาด้วย

 ที่อยู่ที่จัดส่ง		สำนักบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 	 	 	 ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางพูด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120		(เปลี่ยนที่อยู่)

 หรือส่งFaxแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์025032660

 ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส่งใบคำร้องฉบับนี้มาด้วย

  นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะใช้แบบฟอรม์ใบคำรอ้งขอเปลีย่นที่อยู่สามารถสำเนาได้จาก

คูม่อืฉบบันี้หรอืDownloadจากWebsitewww.stou.ac.thคลกิที่บณัฑติศกึษาหวัขอ้Download

แบบฟอร์มต่างๆ

 การขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
		 1	.			นกัศกึษา	ที	่ขอ	เปลีย่น	ที	่อยู	่จะ	ตอ้ง	กรอก	ที	่อยู	่ใหม	่และ	ราย	ละเอยีด	ตา่งๆ			ใน			มสธ	.			บ7			และใบ	แบบ	 

ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่	ให้	ถูก	ต้อง			ชัดเจน			และ	ครบ	ถ้วน			แล้ว	ส่ง			มสธ	.			บ7			ทุก	แผ่น			พร้อมค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	

ที่	อยู่	ไป	ยัง			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	
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	 	2	.		 	เมื่อ	มหาวิทยาลัย	อนุมัติ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ให้	นักศึกษา	แล้ว		 	จะ	จัด	ให้	นักศึกษา	เข้า	สอบ	ตาม	จังหวัด	ที่	

อยู่	ใหม่	

 ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
		 นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย		 	จะ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม	 

ขั้น	ตอน	ต่อ	ไป	นี้	

 ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)

		 กรอก	ใบ	คำร้อง	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย		 	(	มสธ	.		 	บ7	)		 	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง			

ชัดเจน			และ	ครบ	ถ้วน			

ขั้นที่2 เอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย

		 ส่ง	เอกสาร	ประกอบ	การ	เปล่ียน	ท่ี	อยู่	ท่ี	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย		 ถึง		 สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			

มหาวิทยาลัยสุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	

กำหนด	ใน	ปฏิทิน	การ	ศึกษา	ตาม	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					คำร้อง	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย			(	มสธ	.			บ7	)			จำนวน			1			แผ่น	

		 2	.					ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	ที่	อยู่			จำนวน			100			บาท	

  ขั้นที่3 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)

	 	1	)				เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	คำร้อง	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา			ผ่าน	ไปรษณีย์			

Pay			at			Post			จาก			www	.	stou	.	ac	.	th			กด	เลือก			ç“บัณฑิต	ศึกษา”é			และ	เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	ต่างๆ			หรือ	

สำเนา	แบบ	ฟอร์ม	จาก	เอกสาร	ฉบับ	นี้			ปรากฏ	ใน	หน้า			80		

 2)เลือกกาข้อความลงในช่องค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่	 	และ	กรอก	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ	สกุล		 

	เลข	ประจำ	ตัว		นักศึกษา	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	ดัง	กล่าว	ให้	ครบ	ถ้วน	ถูก	ต้อง		 	นำ	ไป	ยื่น	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม		 	ณ		 	ที่ทำ 

การไปรษณีย์	ทุก	แห่ง	ทั่ว	ประเทศ		 	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	ที่	อยู่		 	จำนวน		 	100		 	บาท		 	และ	ค่า	ธรรมเนียม	

การ	ทำ	รายการ			ครั้ง	ละ			10			บาท	

	 	3	)				นำ	สลิป	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ไปรษณีย์	ออก	ให้	จำนวน			1			ฉบับ			และ	คำร้อง	

การ	เปลี่ยน		ที่	อยู่			(	มสธ	.			บ7	)			ที่	กรอก	ข้อมูล	เรียบร้อย	แล้ว	ใส่	ซอง			จัด	ส่ง	ไป	ที่			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			มหาวิทยาลัย	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210	

 ขั้นที่4 การตอบรับการได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย

		 เมือ่	สำนกั	บณัฑติ	ศกึษา	ได	้รบั	เอกสาร	การ	ขอ	เปลีย่น	ที	่อยู	่ที	่ใช	้ตดิตอ่	กบั	มหาวทิยาลยั	และ	ตรวจ	สอบ	

เรียบร้อย	แล้ว		 	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	จะ	มี	หนังสือ	ตอบ	รับ	การ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย		 	พร้อม	

กับ	สำเนา	การ	ขอ	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย	ให้	นักศึกษา	เก็บ	ไว้	เป็น	หลัก	ฐาน		 	ส่วน	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	 

ค่า	เปลี่ยน	ที่	อยู่	ที่	ใช้	ติดต่อ	กับ	มหาวิทยาลัย			มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	นักศึกษา	ใน	ภาย	หลัง	
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ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)

	 ใบ	คำร้อง	ขอ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			(	มสธ	.			บ8	)			ใช้	สำหรับ	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	

จะ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			สามารถ	ยื่น	คำร้อง	ไป	ยัง	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	เพื่อ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล	

 ตัวอย่างใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)

ขั้นตอนการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล 
	 	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			จะ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอน	

ต่อ	ไป	นี้	

 ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)

	 	กรอก	ใบ	คำร้อง	ขอ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			(	มสธ	.			บ8	)			โดย	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง			

ชัดเจน			และ	ครบ	ถ้วน	

  ขั้นที่2 กรอกใบลายมือชื่อ

		 กรอก	ราย	ละเอียด	ลง	ใน	ใบ	ลายมือ	ชื่อ	ให้	ถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน			ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					กรอก	เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			สาขา	วิชา			แขนง	วิชา			และ	วิชา	เอก	

	 	2	.					กรอก	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล	

	 3	.					ลง	ลายมือ	ชื่อ	ใน	กรอบ	ที่	กำหนด	ให้	

	 4	.					กรอก	ที่	อยู่	
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		 5	.					ติด	รูป	ถ่าย	ขาว	ดำ			หรือ			รูป	สี			ขนาด			1			นิ้ว			(	2			x			3			ซม	.	)			หน้า	ตรง			แต่ง	กาย	สุภาพ			ไม่	สวม	หมวก			

ไม่	สวม	แว่นตา	กันแดด		 	ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ	 	ถ่าย	มา	แล้ว	ไม่	เกิน		 

	6		 	เดือน		 	ลง	ใน	กรอบ	สี่เหลี่ยม	ที่	กำหนด	ให้	ใน	ใบ		ลายมือ	ชื่อ		 	พร้อม	ทั้ง	ส่ง	รูป	ถ่าย	จำนวน		 	1		 	รูป	แนบ	มา	ด้วย			 

ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นที่3 ส่งเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

		 สง่	เอกสาร	ประกอบ	การ	ขอ	เปลีย่น	คำนำ	หนา้	ชือ่			-			ชือ่			-			ชือ่	สกลุ			ถงึ		สำนกั	บณัฑติ	ศกึษา			มหาวทิยาลยั	

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.			55			ปท	.		หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ตาม	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					คำร้อง	ขอ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			(	มสธ	.			บ8	)			จำนวน			1			แผ่น	

	 	2	.					คำร้อง	ใน	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ใหม่			(	มสธ	.			บ26	)			จำนวน			4			แผ่น	

	 	3	.					ใบ		ลายมือ	ชื่อ	ที่	กรอก	ชื่อ	-	ชื่อสกุล			เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			ลง	ลายมือ	ชื่อ	และติด	รูป	เรียบร้อย	

แล้ว	

		 4	.					สำเนา	หลัก	ฐาน	การ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			เช่น			คำ	สั่ง	เลื่อน	ชั้น	ยศ			ใบ	สำคัญ	การ	

สมรส			หนงัสอื	สำคญั	การ	อนญุาต	ให้	ลา	สกิขาบท			หนงัสอื	สำคญั	การ	เปลีย่น	ชือ่			หนงัสอื	สำคญั	การ	เปลีย่น	สกลุ			

ฯลฯ			จำนวน			1			ฉบับ			โดย	เอกสาร	ดัง	กล่าว	นักศึกษา	ต้อง	ลง	นาม	รับรอง	ได้	ถ่าย	สำเนา	มา	จาก	ต้นฉบับ	จริง	

	 	5	.					บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	เก่า	คืน	มหาวิทยาลัย	

	 	6	.					ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			จำนวน			100			บาท	

ขั้นที่4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)

		 1	)					เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	คำร้อง	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา			ผ่าน	ไปรษณีย์			

Pay			at			Post			จาก			www	.	stou	.	ac	.	th			กด	เลือก			ç“บัณฑิต	ศึกษา”é			และ	เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	ต่างๆ			หรือ	

สำเนา	แบบ	ฟอร์ม	จาก	เอกสาร	ฉบับ	นี้			ปรากฏ	ใน	หน้า			80

		 2	)				เลือกกาข้อความลงในช่องค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล   

และ	กรอก	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ	สกุล		 	เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	ดัง	กล่าว	ให้	ครบ	ถ้วน	ถูก	ต้อง	นำ	ไป	ยื่น	ชำระ	 

ค่า	ธรรมเนียม		 	ณ		 	ที่ทำการ	ไปรษณีย์	ทุก	แห่ง	ทั่ว	ประเทศ		 	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ		 	-			 

ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			จำนวน			100			บาท			และ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำ	รายการ			ครั้ง	ละ			10			บาท	

		 3	)					นำ	สลิป	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ	สกุล		 	ที่	ไปรษณีย์	ออก	ให้	

จำนวน			1		 	ฉบับ		 	และ	คำร้อง	การ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ	สกุล		 	(	มสธ	.		 	บ8	)		 	และ	เอกสาร	ตาม	ขั้น	ตอน	

ที่		 	3		 	ที่	กรอก	ข้อมูล	เรียบร้อย	แล้ว	ใส่	ซอง		 	จัด	ส่ง	ไป	ที่		 	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา		 	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		 

	ตู้			ปณ	.		55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210	

ขั้นที่5 การตอบรับการได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

	 	เมื่อ	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	ได้	รับ	เอกสาร	การ	ขอ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			และ	ตรวจ	สอบ	

เรียบร้อย	แล้ว		 	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	จะ	มี	หนังสือ	ตอบ	รับ	การ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ	สกุล		 	พร้อม	กับ	

สำเนา	ใบ	คำร้อง	การ	ขอ	เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			และ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			ให้	นักศึกษา	เก็บ	ไว้	

เป็น	หลัก	ฐาน			ส่วน	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	ใน	ภาย	หลัง	



			54			....คู่มือนักศึกษา 

ใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ10) 

     

	 	ใบ	คำร้อง	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	และ	หนังสือ	รับรอง	สำเร็จ	การ	ศึกษา		 	(	มสธ	.		 บ10	)		 เป็น	 

แบบ	ฟอรม์	สำหรบั	นกัศกึษา	ที	่คาด	วา่	จะ	สำเรจ็	การ	ศกึษา	ใน	แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา			กรอก	ราย	ละเอยีด	และ	สง่	กลบั	

ไป	ยัง			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			เพื่อ	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	จะ	ได้	ออก	เอกสาร	การ	จบ	ให้	นักศึกษา	

  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) 

	 ใบ	คำร้อง	ทั่วไป		 	(	มสธ	.		 	บ11	)	 	เป็น	แบบ	ฟอร์ม	ที่	ใช้	สำหรับ	นักศึกษา	กรอก	กรณี	ที่	นักศึกษา	ต้องการ	 

ยื่น	คำร้อง			เพื่อ	ให้	มหาวิทยาลัย	พิจารณา	ปัญหา	เป็น	กรณี	พิเศษ			

 

 ตัวอย่างใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11) 
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 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป สามารถสำเนาได้จากคู่มือ

ฉบับนี้หรือDownloadจากWebsitewww.stou.ac.thคลิกที่“บัณฑิตศึกษา”หัวข้อDownload

แบบฟอร์มต่างๆ

 

 ขั้นตอนการยื่นคำร้องทั่วไป
		 นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ยื่น	คำร้อง	ทั่วไป			ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอน	ดังนี้	

ขั้นที่1 กรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)ดังนี้

		 1	.					ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล	

		 2	.					เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	

		 3	.					ที่	อยู่	

ขั้นที่2 ส่งใบคำร้องทั่วไป

		 สง่	ใบ	คำรอ้ง	ทัว่ไป			(	มสธ	.			บ11	)			ถงึ		สำนกั	บณัฑติ	ศกึษา			มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	ธร	รมาธ	ิราช			ตู	้		ปณ	.	55	 

	ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210	

 ขั้นที่3 ตอบรับการได้รับใบคำร้องทั่วไป

		 เมื่อ	มหาวิทยาลัย	พิจารณา	คำร้อง	ทั่วไป			(	มสธ	.			บ11	)			ของ	นักศึกษา	แล้ว	จะแจ้ง	ผล	การ	พิจารณา	ให้	

นักศึกษา	ทราบ	ใน	ภาย	หลัง	

 

การขอสำเร็จการศึกษา
			 	นกัศกึษา	ที	่คาด	วา่	จะ	สำเรจ็	การ	ศกึษา	ใน	แตล่ะ	ภาค	การ	ศกึษา			สำนกั	บณัฑติ	ศกึษา			จะ	จดั	สง่	เอกสาร	

การ	แจ้ง	จบ	การ	ศึกษา		 	(	มสธ	.		 	บ12	)		 	ให้	กรอก	ราย	ละเอียด		 	และ	เมื่อ	นักศึกษา	ได้	รับ	แล้ว	ควร	ดำเนิน	การ	ตาม 

	ขั้น	ตอน	และ	ส่ง	กลับ	ไป	ยัง			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			เพื่อ	ใช้	เป็น	หลัก	ฐาน	ภาย	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ต่อ	ไป	

 

ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
		 นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะแจ้ง	จบ	การ	ศึกษา			ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอน	ต่อ	ไป	นี้	

ขั้นที่1 กรอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

		 กรอก	ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่	ปัจจุบัน	ของ	นักศึกษา	ลง	ใน	แบบ	ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่		 	หาก	นักศึกษา	มี	การ	

เปลี่ยน	คำนำ	หน้า	ชื่อ			ยศ			ชื่อ			ชื่อ	สกุล			หรือ	ที่	อยู่	ต่าง	ไป	จาก	เดิม	ที่	เคย	แจ้ง	ไว้	กับ	มหาวิทยาลัย			ขอ	ให้	นักศึกษา	

แจ้ง	ไป	ยัง	ฝ่าย	ทะเบียน	และ	วัดผล	บัณฑิต	ศึกษา			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			พร้อม	ทั้ง	แนบ	หลัก	ฐาน	การ	เปลี่ยนแปลง	

ดัง	กล่าว	ด้วย			(	กรณี	นักศึกษา	เปลี่ยนแปลง			คำนำ	หน้า	ชื่อ			ยศ			ชื่อ			ชื่อ	สกุล	)	
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ขั้นที่2 ส่งหลักฐานการขอแจ้งจบการศึกษา

  แนบ	รูป	ถ่าย	ขาว	ดำ			หรือ	รูป	สี			ขนาด			1			นิ้ว			จำนวน			4			รูป			(	ถ่าย	ไว้	ไม่	เกิน			6			เดือน	)			เป็น	รูป	ถ่าย	หน้า	ตรง   

ไม่	สวม	หมวก		 	หรือ	สวม	แว่นตา	ดำ		 สวม	เสื้อ	ครุย	วิทย	ฐานะ	 		พร้อม	ทั้ง	กรอก	ชื่อ		 -	 	ชื่อ	สกุล		 	และ	เลข	ประจำ	ตัว	

นักศึกษา	ด้าน	หลัง	รูป	ถ่าย			

		 สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			จะ	ดำเนิน	การ	จัด	เตรียม	ข้อมูล	ต่างๆ			ไว้	ทำ	หนังสือ	รับรอง	การ	สำเร็จ	การ	ศึกษา	

ภาย	หลงั	การ	ประกาศ	ผล	การ	สอบ	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่นกัศกึษา	สำเรจ็	การ	ศกึษา			และ	สภา	มหาวทิยาลยั	อนมุตั	ิ

การ	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	แล้ว	

 

 

    หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร(มสธ.บ13)   
 

	 หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร	(มสธ.	บ13)	เป็น	แบบ	ฟอร์ม	ที่	มหาวิทยาลัย	จะ	ออก	ให้	

แก่	นักศึกษา		 	เมื่อ	นักศึกษา	ร้องขอ	หลัง	จาก	สอบ	ผ่าน	ครบ	ทุก	ชุด	วิชา	ตาม	โครงสร้าง	หลักสูตร	และ	สภา	วิชาการ	

ให้	ความ	เห็น	ชอบ	การ	สำเร็จ	การ	ศึกษา	แล้ว		 	แต่	มหาวิทยาลัย	ยัง	ไม่	สามารถ	ออก	หนังสือ	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ให้	ได้			

เพราะ	อยู่	ระหว่าง	รอ	การ	อนุมัติ	การ	สำเร็จ	การ	ศึกษา	จาก	สภา	มหาวิทยาลัย	
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ตัวอย่างหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร(มสธ.บ13) 
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร
	 	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ขอ	หนังสือ	รับรอง	การ	ศึกษา	ครบ	ตาม	หลักสูตร	ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม	

ขั้น	ตอน	ต่อ	ไป	นี้	

ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ10)

		 กรอก	ใบ	คำร้อง	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	และ	หนังสือ	รับรอง	สำเร็จ	การ	ศึกษา		 	(	มสธ	.		 	บ10	)		 	หรือ	

ส่ง	จดหมาย	โดย	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง		ชัดเจน			และ	ครบ	ถ้วน			พร้อม	ทั้ง	ระบุ	วัตถุประสงค์	ให้	ชัดเจน	

ขั้นที่2 กรอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

		 กรอก	ราย	ละเอยีด	ใน	ใบ	แบบ	ขอ้มลู	ชือ่	และ	ที	่อยู	่		จำนวน			2			แผน่			โดย	เขยีน	ตวั	บรรจง	ให	้ถกู	ตอ้ง			ชดัเจน	

และ	ครบ	ถ้วน	

ขั้นที่3 ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรอง

		 สง่	รปู	ถา่ย	และ	เอกสาร	เกีย่ว	กบั	การ	ขอ	หนงัสอื	รบัรอง			ถงึ		สำนกั	บณัฑติ	ศกึษา			มหาวทิยาลยั	สโุขทยั	

ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					ใบ	คำร้อง	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	และ	หนังสือ	รับรอง	สำเร็จ	การ	ศึกษา			(	มสธ	.		บ10	)			จำนวน			

1			แผ่น	

		 2	.					ใบ	แบบข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่			จำนวน			2			แผ่น	

		 3	.					รูป	ถ่าย		ขาว	ดำ			หรือ	รูป	สี			ขนาด			1			นิ้ว			(	2			x			3			ซม	.	)			จำนวน			2			รูป	

		 4	.					ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	หนังสือ	รับรอง			จำนวน			100			บาท	

ขั้นที่4 ตอบรับการได้รับเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรอง

		 เมือ่	มหาวทิยาลยั	ตรวจ	สอบ	ใบ	คำรอ้ง	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศกึษา	และ	หนงัสอื	รบัรอง	สำเรจ็	การ	ศกึษา			

(	มสธ	.		บ10	)			รูป	ถ่าย			และ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	หนังสือ	รับรอง	เรียบร้อย	แล้ว			มหาวิทยาลัย	จะ	ส่ง	หนังสือ	รับรอง	

ให้	นักศึกษา			ส่วน	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	ภาย	หลัง	

 

 

 

 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ14) 
 

		 หนังสือ	รับรอง	การ	สำเร็จ	การ	ศึกษา		 	(	มสธ	.		 	บ14	)		 	เป็น	แบบ	ฟอร์ม	ที่	มหาวิทยาลัย	ออก	ให้	นักศึกษา	

เมื่อ	นักศึกษา	ร้องขอ	หลัง	จาก	สำเร็จ	การ	ศึกษา			และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว
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ตัวอย่างหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ14)
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ใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(มสธ.บ15/ป)
	 .ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา			(	มสธ	.			บ15	/	ป	)			เป็น	แบบ	ฟอร์ม	ที่	มหาวิทยาลัย	ออก	ให้	นักศึกษา	หลักสูตร	

ประกาศนียบัตร	บัณฑิต	

ข้ันตอนขอใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(มสธ.บ15/ ป)
	 	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา	ให้	ดำเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอน	ต่อ	ไป	นี้	

ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.บ29)

		 กรอก	ใบ	คำร้อง	ขอรับ	หนังสือ	รับรองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา		 	(	มสธ	.		 	บ29	)		 	โดย	เขียน	ตัว	บรรจง 

	ให้	ถูก	ต้อง			ชัดเจน			และ	ครบ	ถ้วน	

ขั้นที่2 กรอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

	 	กรอก	ราย	ละเอียด	ใบ	แบบ	ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่			จำนวน			1			แผ่น			โดย	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง			ชัดเจน			

และ		ครบ	ถ้วน	

ขั้นที่3 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.บ15/ป)

		 1	)			เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	คำร้อง	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา			ผ่าน	ไปรษณีย์			

Pay			at			Post			จาก			www	.	stou	.	ac	.	th			กด	เลือก			ç“บัณฑิต	ศึกษา”é			และ	เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	ต่างๆ			หรือ	

สำเนา	แบบ	ฟอร์ม	จาก	เอกสาร	ฉบับ	นี้			ปรากฏ	ใน	หน้า			80			

		 2	)	เลือกกาข้อความลงในช่องขอเอกสารสำคัญและใบรายงานผลการศึกษา

มสธ.บ15/ป			และ	กรอก	ชือ่			-			ชือ่	สกลุ			เลข	ประจำ	ตวั	นกัศกึษา	ลง	ใน	แบบ	ฟอรม์	ดงั	กลา่ว	ให	้ครบ	ถว้น	ถกู	ตอ้ง			นำ	ไป	

ยืน่	ชำระ	คา่	ธรรมเนยีม			ณ			ทีท่ำการ	ไปรษณยี	์ทกุ	แหง่	ทัว่	ประเทศ			อตัรา	คา่	ธรรมเนยีม	ตาม	ที	่กำหนด	ใน	ขัน้	ที	่		3			และ	 

ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำ	รายการ			ครั้ง	ละ			10			บาท	

		 3	)			นำ	สลปิ	การ	ชำระ	คา่	ธรรมเนยีม	ที	่ไปรษณยี	์ออก	ให	้จำนวน			1			ฉบบั			ใส	่ซอง	จดั	สง่	ไป	ที	่		สำนกั	บณัฑติ	

ศึกษา		มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			มหาวิทยาลัย	จะ	ออก	ใบ	เสร็จ	

รับ	เงิน	ให้	นักศึกษา	ใน	โอกาส	ต่อ	ไป	

ขั้นที่4 ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอใบรายงานผลการศึกษา

		 ส่ง	รูป	ถ่าย		 	และ	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา		 ถึง		 	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.			55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					ใบ	คำร้อง	ขอ	หนังสือ	รับรองฯ		/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา			(	มสธ	.			บ29	)			จำนวน			1			แผ่น	

	 	2	.					ใบ	แบบ	ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่			จำนวน			1			แผ่น	

	 3	.					รูป	ถ่าย	ขาว	ดำ			หรือ		รูป	สี			ขนาด			1			นิ้ว			(	2			x			3			ซม	.	)			จำนวน			2			รูป	

		 4	.					ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	ใบ	รายงาน	ผล	การ	ศึกษา		 	จำนวน		 	200		 	บาท		 	โดย	แยก	การ	ชำระ	เงิน	 

ค่า	ธรรมเนียม	คำร้อง	จาก	กิจกรรม	อื่น	

3 3
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ใบคำร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ(มสธ.บ18)

	 ใบคำร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา	 จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ	 

(มสธ.	 บ18)	 ใช้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเทียบงานรายวิชา	 เทียบความรู้/ประสบการณ์ที่ 

เคยศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆ	โดยนกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะดำเนนิการใน 

เรื่องดังกล่าว	 สามารถสำเนาแบบฟอร์มใบคำร้อง	 มสธ.	 บ18	 ได้จากเอกสารฉบับนี้	 หรือ	 Download	 จาก	

www.stou.ac.th	เลือก	“บัณฑิตศึกษา”	กดเลือก	Download	แบบฟอร์มต่างๆ	

ขั้นตอนการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
	 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเทียบความรู้/ประสบการณ์	จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นที่1 กรอกรายละเอียดในใบคำร้องมสธ.บ18

	 กรอกแบบฟอรม์	มสธ.	บ18	ใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามความเปน็จรงิ	โดยสำเนาแบบฟอรม์ใบคำรอ้ง	

มสธ.	 บ18	 ได้จากเอกสารฉบับนี้	 หรือ	 Download	 จาก	 www.stou.ac.th	 เลือก	 “บัณฑิตศึกษา”	 

กดเลือก	Download	แบบฟอร์มต่างๆ	

ขั้นที่2 การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัย

	 นักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง	มสธ.	บ18	ตามขั้นที่	1	ไปที่สาขาวิชาที่ศึกษา	เพื่อพิจารณาเทียบ 

งานรายวิชา	เทียบความรู้/ประสบการณ์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ	ให้กับนักศึกษา	เมื่อสาขาวิชาพิจารณา

เสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่3 การตอบรับการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์

	 กรณีสาขาวิชาอนุมัติการเทียบงานรายวิชา	 เทียบความรู้/ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา	 สำนัก

บัณฑิตศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการขอเทียบฯ	 ในเรื่องดังกล่าว	 ซึ่งมีอัตรา 

ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000	บาทต่อชุดวิชาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชา	หรือเทียบความรู้/ประสบการณ์

ขั้นที่4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอเทียบงานรายวิชาเทียบความรู้/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     เทียบความรู้/ประสบการณ์และกรอกชื่อ	 -	ชื่อสกุล	 -	 

เลขประจำตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง	 นำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียม	ณ	 ที่ทำ 

การไปรษณยีท์กุแหง่ทัว่ประเทศ		อตัราคา่ธรรมเนยีมชดุวชิาละ	1,000	บาท	และคา่ธรรมเนยีมการทำรายการ	

ครั้งละ	10	บาท

3
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	 3.		นำสลิปการชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ออกให้จำนวน	 1	 ฉบับ	 ใส่ซองจัดส่งไปที่	

สำนักบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ตู้	ปณ.	55	ปท.หลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	มหาวิทยาลัย

จะออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างใบคำร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
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ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยศึกษาจากมสธ.
(มสธ.บ19)

	 ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก	มสธ.	(มสธ.	บ19)	ใช้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค ์

จะขอโอนชดุวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่คยศกึษาจากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชมากอ่น	โดยนกัศกึษา 

ทีม่คีวามประสงคจ์ะดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่ว	สามารถสำเนาแบบฟอรม์ใบคำรอ้ง	มสธ.	บ19	ไดจ้ากเอกสาร 

ฉบับนี้	หรือ	Download	จาก	www.stou.ac.th	เลือก	“บัณฑิตศึกษา”	กดเลือก	Download	แบบฟอร์มต่างๆ	

ขั้นตอนการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมสธ.
	 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก	 มสธ.	 จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน	

ดังนี้

ขั้นที่1 กรอกรายละเอียดในใบคำร้องมสธ.บ19

	 กรอกแบบฟอร์ม	 มสธ.	 บ19	 ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง	 โดยสำเนาแบบฟอร์ม 

ใบคำร้อง	มสธ.	บ19	ได้จากเอกสารฉบับนี้	หรือ	Download	จาก	www.stou.ac.th	 เลือก	“บัณฑิตศึกษา”	 

กดเลือก	Download	แบบฟอร์มต่างๆ	

ขั้นที่2 การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมสธ.ไปที่มหาวิทยาลัย

	 นกัศกึษาสง่เอกสารใบคำรอ้ง	มสธ.	บ19	ตามขัน้ที	่1	ไปทีส่ำนกับณัฑติศกึษา	ในกรณทีีโ่อนชดุวชิา 

ปกติตามโครงสร้างหลักสูตรเท่านั้น	ยกเว้นชุดวิชา 23599	การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทาง 

การศกึษา	และการโอนชดุวชิาทีเ่คยศกึษาจากมหาวทิยาลยัในระบบ	5	หนว่ยกติ	ตอ้งผา่นการพจิารณาอนมุตัิ 

จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มาก่อน		

ขั้นที่3 การตอบรับการขอเทียบความรู้/ประสบการณ์

	 อัตราค่าธรรมเนียมการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจาก	มสธ.	มีอัตราค่าธรรมเนียม	ดังนี้

	 1.	 ชุดวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ค่าธรรมเนียม 

การโอนครั้งละ	500	บาท	โดยไม่จำกัดจำนวนชุดวิชาที่ขอโอน

	 2.	 ชุดวิชาที่เคยศึกษาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา	 ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาละ	

1,000	บาท	

ขั้นที่4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมสธ.(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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	 2.	เลอืกกาขอ้ความลงในชอ่งโอนชดุวชิา	และกรอกชือ่	-	ชือ่สกลุ	เลขประจำตวันกัศกึษา 

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	

3
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การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 

	 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษากรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไป	 

(มสธ.	บ11)

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถสำเนาได้จากคู่มือฉบับนี้

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลาออก
	 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา	ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่1 กรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)

	 นักศึกษาจะต้องย่ืนคำร้องโดยกรอกรายละเอียดในใบคำร้องท่ัวไป	(มสธ.	บ11)	โดยระบุช่ือ	-	ช่ือสกุล	

เลขประจำตัวนักศึกษา	ที่อยู่	และภาคการศึกษาที่ขอลาออกให้ชัดเจน

ขั้นที่2 ส่งใบคำร้องทั่วไป

	 ส่งใบคำร้องทั่วไป	 (มสธ.	 บ11)	 พร้อมทั้งบัตรประจำตัวนักศึกษา	 ไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ตู้	ปณ.	55	ปท.หลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

ขั้นที่3 ตอบรับการขอลาออก

	 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับใบคำร้องทั่วไป	(มสธ.	บ11)	ของนักศึกษาแล้ว	จะตรวจสอบรายละเอียด 

และดำเนินการตามขั้นตอน	พร้อมทั้งส่งหนังสืออนุมัติการลาออกให้นักศึกษาต่อไป
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ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ26)
   

		 	ใบ	คำรอ้ง	ขอ	ทำ	บตัร	ประจำ	ตวั	นกัศกึษา			(	มสธ	.			บ26	)			ใช	้สำหรบั	ให	้นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ทำ	

บตัร	ประจำ	ตวั	นกัศกึษา			ทัง้	ใน	กรณ	ีที	่บตัร	หาย			บตัร	ชำรดุ			บตัร	หมด	อาย	ุ		และ	เปลีย่น	คำนำ	หนา้	ชือ่			-			ชือ่			-			ชือ่	สกลุ			

สามารถ	ยืน่	คำรอ้ง	ไป	ยงั	สำนกั	บณัฑติ	ศกึษา	ได	้	นกัศกึษาสามารถสำเนาแบบฟอรม์ได้จากคูม่อืฉบบันี้หรอื 

DownloadจากWebsitewww.stou.ac.thคลกิที่“บณัฑติศกึษา”หวัขอ้Downloadแบบฟอรม์ตา่งๆ 

 

 ตัวอย่างใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ26) 

 ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
		 นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	ประสงค์	จะ	ขอ	ทำ	บตัร	ประจำ	ตวั	นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	ดำเนนิ	การ	ตาม	ขัน้	ตอน	ตอ่	ไป	นี	้ 

ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(มสธ.บ26)

		 กรอก	ใบ	คำร้อง	ขอ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา		 	(	มสธ	.		 	บ26	)		 	โดย	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง		 	ชัดเจน			

และ	ครบ	ถ้วน	

ขั้นที่2 กรอกใบลายมือชื่อ

		 กรอก	ข้อความ	ต่างๆ		 	ลง	ใน	ใบ	ลายมือ	ชื่อ		 	โดย	เขียน	ตัว	บรรจง		ให้	ถูก	ต้อง		 	ชัดเจน		 	และ	ครบ	ถ้วน			 

ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					กรอก	คำนำ	หน้า	ชื่อ			-			ชื่อ			-			ชื่อ	สกุล			พร้อม	เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	

	 2	.					ลง	ลายมือ	ชื่อ	ของ	นักศึกษา	ลง	ใน	ช่อง	ว่าง	เหนือ	ข้อความ			ลายมือ	ชื่อ	นักศึกษา	

	 	3	.					ติด	รูป	ถ่าย		ขาว	ดำ			หรือ	รูป	สี			ขนาด			1			นิ้ว			(	2			x			3			ซม	.	)			หน้า	ตรง			แต่ง	กาย	สุภาพ			ไม่	สวม	หมวก			

ไม่	สวม	แว่นตา	กันแดด		 	ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ		 	ถ่าย	มา	แล้ว	ไม่	เกิน		 

	6			เดือน			ลง	ใน	กรอบ	สี่เหลี่ยม	ที่	กำหนด	ให้	ใน	ใบ		ลายมือ	ชื่อ			พร้อม	ทั้ง	ส่ง	รูป	ถ่าย			จำนวน			1			รูป			แนบ	มา	ด้วย	
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   ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ขั้นที่3 ส่งเอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

	 	ส่ง	เอกสาร	ประกอบ	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ถึง	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา		 	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	 

ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.			55			ปท	.		หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ตาม	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.					คำร้อง	ใน	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ใหม่			(	มสธ	.			บ26	)	

	 	2	.					ใบ		ลายมือ	ชื่อ			ที่	กรอก	ชื่อ	-	ชื่อสกุล			เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			ลง	ลายมือ	ชื่อ			และ	ติด	รูป	เรียบร้อย	

แล้ว	

	 	3	.					สำเนา	หลัก	ฐาน	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา		 	เช่น		 	คำ	สั่ง	เลื่อน	ชั้น	ยศ		 	ใบ	สำคัญ	การ	สมรส			

หนังสือ	สำคัญ	การ	อนุญาต	ให้	ลา	สิกขาบท		 	หนังสือ	สำคัญ	การ	เปลี่ยน	ชื่อ		 	หนังสือ	สำคัญ	การ	เปลี่ยน	ชื่อ	สกุล			 

ใบ	แจ้ง	ความ	เรื่อง	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	สูญหาย			ฯลฯ		 	จำนวน			1		 	ฉบับ		 	โดย	เอกสาร	ดัง	กล่าว	นักศึกษา	ต้อง 

	ลง	นาม	รับรอง	ได้	ถ่าย	สำเนา	มา	จาก	ต้นฉบับ	จริง	

	 	4	.					ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			จำนวน			100			บาท	

ขั้นที่4 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับ(มสธ.บ26)

		 	1	.					เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	คำร้อง	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา			ผ่าน	ไปรษณีย์			

Pay			at			Post			จาก			www	.	stou	.	ac	.	th			กด	เลือก			“	çบัณฑิต	ศึกษา”é			และ	เลือก			Download			แบบ	ฟอร์ม	ต่างๆ			หรือ	

สำเนา	แบบ	ฟอร์ม	จาก	เอกสาร	ฉบับ	นี้			ปรากฏ	ใน	หน้า			80

		 2	.					เลือกกาข้อความลงในช่อง    ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	 	และ	 

กรอก	ชื่อ		 	-		 	ชื่อ	สกุล		 	เลข	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม	ดัง	กล่าว	ให้	ครบ	ถ้วน	ถูก	ต้อง		 	นำ	ไป	ยื่น	ชำระ 

	ค่า	ธรรมเนียม		 	ณ		 	ที่ทำการ	ไปรษณีย์	ทุก	แห่ง	ทั่ว	ประเทศ		 	อัตรา	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	

ใหม่	ครั้ง	ละ			100			บาท			และ		ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำ	รายการ			ครั้ง	ละ			10			บาท	

	 	3	.					นำ	สลิป	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ฉบับ	ใหม่		 	ที่	ไปรษณีย์	ออก	ให้	

จำนวน			1			ฉบับ			และ	คำร้อง	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	ฉบับ	ใหม่			(	มสธ	.			บ26	)			ที่	กรอก	ข้อมูล	เรียบร้อย	แล้ว			

และ	เอกสาร	ตาม	ขั้น	ที่			3			ใส่	ซอง	จัด	ส่ง	ไป	ที่			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			

ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210	

 ขั้นที่5 การตอบรับการได้รับเอกสารการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

	 	เมื่อ	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	ได้	รับ	เอกสาร	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา			และ	ตรวจ	สอบ	เรียบร้อย	แล้ว			

สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา	จะ	มี	หนังสือ	ตอบ	รับ	การ	ทำ	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา		 	พร้อม	กับ	ส่ง	บัตร	ประจำ	ตัว	นักศึกษา	

ให้	นักศึกษา	เก็บ	ไว้	เป็น	หลัก	ฐาน			ส่วน	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	ภาย	หลัง	

3
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ใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29) 

		 ใบ	คำรอ้ง	ขอรบั	หนงัสอื	รบั	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรยีน			ใช	้สำหรบั	นกัศกึษา	ที	่สำเรจ็	การ	ศกึษา	ไป	แลว้			

หรอื	ยงั	ไม่	สำเรจ็	การ	ศกึษา			แต่	ม	ีความ	ประสงค์	ขอรบั	หนงัสอื	รบั	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรยีน			สามารถสำเนา

แบบฟอร์มได้จากคู่มือฉบับนี้หรือDownloadจากWebsitewww.stou.ac.thคลิกที่“บัณฑิต

ศึกษา”หัวข้อDownloadแบบฟอร์มต่างๆ

 

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน
		 นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	ขอ	รับหนังสือ	รับ	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรียน	จะ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม 

	ขั้น	ตอน	ดังนี้	

  ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29)

		 นกัศกึษา	จะ	ตอ้ง	ยืน่	ใบ	คำรอ้ง			โดย	กรอก	ราย	ละเอยีด	ใน	ใบ	คำรอ้ง	ขอ	รบัหนงัสอื	รบั	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	

ผล	การ	เรียน			(	มสธ	.			บ29	)			โดย	ระบุ	กิจกรรม	ที่	ขอ	ให้	ชัดเจน			(	คำร้อง			1			ฉบับ		ต่อ	กิจกรรม			1			อย่าง	)	

ขั้นที่2 กรอกใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

		 กรอก	ราย	ละเอียด	ลง	ใน	ใบแบบข้อมูลชื่อ	และ	ที่	อยู่		 	จำนวน		 	1		 	แผ่น		 	โดยเขียนตัวบรรจงให้	ถูก	ต้อง			

ชัดเจน			และ	ครบ	ถ้วน	

ขั้นที่3 ส่งรูปถ่ายและใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน

		 ส่ง	รูป	ถ่าย		และ	ใบ	คำร้อง	ขอรับ	หนังสือ	รับ	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรียน	 	ถึง		 สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.			55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

		 1	.				ใบ	คำร้อง	ขอรับ	หนังสือ	รับ	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรียน			(	มสธ	.			บ29	)	

		 2	.				ใบ	แบบ	ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่	จำนวน			1			แผ่น	

	 	3	.				รูป	ถ่าย	จำนวน			2			รูป	

		 4	.				ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	ค่า	หนังสือ	รับ	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรียน			จำนวน	เท่ากับ	กิจกรรม	ที่	ระบุ	

   (หมายเหตุ	มี	คำ	แนะนำ	วิธี	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอรับ	หนังสือ	รับรองฯ			ใน	หน้า			80	)	

 

ขั้นที่4 ตอบรับการได้รับเอกสารเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน

	 	เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ตรวจ	สอบ	ใบ	คำร้อง	ขอรับ	หนังสือ	รับ	รองฯ	/	ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรียน		 	รูป	ถ่าย		 	และ	 

ค่า	ธรรมเนียม	ค่า	หนังสือ	รับ	รองฯ	/ใบ	รายงาน	ผล	การ	เรียน	เรียบร้อย	แล้ว		 	มหาวิทยาลัย	จะ	ส่ง	หนังสือ	รับรอง	 

ตาม	กิจกรรม	ที่	ระบุ	ไว้	ภายใน			15			วัน			ส่วน	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	ภาย	หลัง
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 ตัวอย่างใบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29)
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  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา(มสธ.บ34)
 

	 นกัศกึษา	ที	่ม	ีความ	ประสงค	์จะ	ขอ	หนงัสอื	รบัรอง	การ	เปน็	นกัศกึษา	(มสธ.	บ34)		สามารถยืน่คำรอ้งไปยงั	

สำนักบัณฑิตศึกษา	 โดยสำนักบัณฑิตศึกษาจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ	 1	 สัปดาห์	 และ 

จะจัดส่งให้นักศึกษาต่อไป

ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา(มสธ.บ34)



			74			....คู่มือนักศึกษา 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	ขอ	หนังสือ	รับรอง	การ	เป็น	นักศึกษา	ต้อง	ดำเนิน	การ	ตาม	ขั้น	ตอน	ต่อ	ไป	นี้	

ขั้นที่1 กรอกใบคำร้องทั่วไป(มสธ.บ11)

		 	กรอก	ใบ	คำร้อง	ทั่วไป		 	(	มสธ	.		 	บ11	)		 	หรือ	ส่ง	จดหมาย	โดย	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง		 	ชัดเจน		 	และ	 

ครบ	ถ้วน		พร้อม	ทั้ง	ระบุ	วัตถุประสงค์	ให้	ชัดเจน	

ขั้นที่2 กรอกใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

		 	กรอก	ราย	ละเอียด	ใน	ใบ	แบบข้อมูล	และ	ที่	อยู่			จำนวน			1			แผ่น			โดย	เขียน	ตัว	บรรจง	ให้	ถูก	ต้อง			ชัดเจน	

และ	ครบ	ถ้วน	

ขั้นที่3 ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

	 	ส่ง	รูป	ถ่าย	และ	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	การ	ขอ	หนังสือ	รับรอง	การ	เป็น	นักศึกษา	ถึง	สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			ปท	.		หลักสี่			กรุงเทพฯ			10210			ดัง	รายการ	ต่อ	ไป	นี้	

	 	1	.					ใบ	คำร้อง	ทั่วไป			(	มสธ	.			บ11	)			จำนวน			1			แผ่น	

		 2	.					ใบ	แบบ	ข้อมูล	ชื่อ	และ	ที่	อยู่			จำนวน			2			แผ่น	

	 	3	.					รูป	ถ่าย		ขาว	ดำ		 	หรือ	รูป	สี		 	ขนาด		 	1		 	นิ้ว		 	(	2		 	x		 	3		 	ซม	.	)		 	หน้า	ตรง		 	แต่ง	กาย	สุภาพ		 	ไม่	สวม	หมวก			

ไม่	สวม	แว่นตา	กันแดด		 ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ	 	ถ่าย	มา	แล้ว 

	ไม่	เกิน		 	6		 	เดือน		 	ลง	ใน	กรอบ	สี่เหลี่ยม	ที่	กำหนด	ให้	ใน	ใบ		ลายมือ	ชื่อ		 	พร้อม	ทั้ง	ส่ง	รูป	ถ่าย	จำนวน		 	2		 	รูป	มา	ด้วย		 

ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์

		 4	.					ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	หนังสือ	รับรอง			จำนวน			100			บาท	

  (หมายเหตุ	มี	คำ	แนะนำ	วิธี	การ	ชำระ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	หนังสือ	รับ	รองสถานภาพ			ใน	หน้า			80)	

ขั้นที่4 ตอบรับการได้รับเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

	 	เมื่อ	มหาวิทยาลัย	ตรวจ	สอบ	ใบ	คำร้อง	ทั่วไป			(	มสธ	.		บ11	)			รูป	ถ่าย			และ	ค่า	ธรรมเนียม	การ	ขอ	หนังสือ	

รับรอง	เรียบร้อย	แล้ว		 	มหาวิทยาลัย	จะ	ส่ง	หนังสือ	รับรอง	การ	เป็น	นักศึกษา	ให้	นักศึกษา		 	ส่วน	ใบ	เสร็จ	รับ	เงิน	

มหาวิทยาลัย	จะ	จัด	ส่ง	ให้	ภาย	หลัง	

 

 ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว(มสธ.บ39)
 

การขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว
		 1	.		 	ใน	กรณ	ีที	่นกัศกึษา	ม	ีความ	จำเปน็	ขอ	เปลีย่น	สนาม	สอบ	ชัว่คราว			ให	้นกัศกึษา	ยืน่	คำรอ้ง	ขอ	เปลีย่น			

สนาม	สอบก่อนกำหนดการสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า45วัน

	 	2	.					การ	ขอ	เปลี่ยน	สนาม	สอบ	ชั่วคราว	ให้	ดำเนิน	การ	เป็น	แต่	ภาค	การ	ศึกษา	นั้นๆ	

	 3	.					นักศึกษา	ที่	ได้	รับ	อนุมัติ	จาก	มหาวิทยาลัย	แล้ว	เท่านั้น		 	จึงจะมี	สิทธิ	เข้า	สอบ	ใน	สนาม	สอบ	ที่	มี	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ได้	
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				 4	.					นักศึกษา	สามารถ	สำเนา	แบบ	ฟอร์ม	ใบ	คำร้อง	ขอ	เปลี่ยน	สนาม	สอบ	ชั่วคราว	ได้	จาก	คู่มือ	ฉบับ	นี้			

หรือ			Download			ได้	จาก			Website			www	.	stou	.	ac	.	th			(	คลิก	เข้าไป	ที่	หัวข้อ	แบบ	ฟอร์ม	ต่างๆ			เลือก			มสธ	.			บ39	)			แล้ว	

ส่ง	แบบ	ฟอร์ม	มายัง			สำนัก	บัณฑิต	ศึกษา			มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช			ตู้			ปณ	.		55			ปท	.	หลักสี่			กรุงเทพฯ			

10210			วงเล็บ	มุม	ซอง			(ขอ	เปลี่ยน	สนาม	สอบ	ชั่วคราว	)			หรือ	ส่ง	ทาง	โทรสาร	ที่	หมายเลข			0			2503			2660

ตัวอย่าง  ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว(มสธ.บ39) 
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โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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