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  (1)พระราชดำารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปจัจบุนัพระราชทานในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.วจิติรศรีสอา้น

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำานายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทาน 

แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2524

“...การที่ตัง้มหาวทิยาลยัสโุขทยันี้ถอืวา่เปน็มหาวทิยาลยัทีส่มยัใหม่ 

ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษา 

วิทยาการ วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทย 

ก็มีความเฉลยีวฉลาดขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความ

สามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียน 

ในขัน้สงูจะเรยีกได้วา่ทดัเทยีมอารยประเทศไม่แพ้คนอืน่อาจจะดีกวา่ 

คนอื่นด้วยซำ้าฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทยได้มี

โอกาสที่จะเล่าเรียน...é”( 1 )

พระราชดำารัส
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                      คำานำา

 

 สำานักบัณฑิตศึกษาร่วมกับสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำาคู่มือนักศึกษาฉบับนี้เพื่อ

ชว่ยใหน้กัศกึษาทราบขัน้ตอนและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้การวางแผนในการศึกษาอย่างมีอิสระด้วยตนเองเพื่อให้

ประสบความสำาเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร  ท้ายนี้หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์

และช่วยให้อำานวยความสะดวกนักศึกษาเป็นอย่างดี

 

สำ�นักบัณฑิตศึกษ�

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
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 1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 1.1  ความ เป็น มา ของ มหาวิทยาลัย 
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเปน็สถาบนัอดุมศกึษาที่เกดิขึน้จากแนวความคดิเรือ่งการขยายและ

กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะ

เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”é ตาม 

พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำารงพระอิสริยยศ เป็นกรมหลวง

สุโขทัยธรรมราชาéและทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่5

กันยายนพ.ศ.2521มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดให้วันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยและ

ในฐานะที่เปน็มหาวทิยาลยัของรฐัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีอำานาจให้ปรญิญาและประกาศนยีบตัร

ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆทุกประการ

 ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 

พฤศจกิายนพ.ศ.2530มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจดัการศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตรีปรญิญาโทและ

ปริญญาเอกสำาหรับระดับปริญญาตรีเปิดสอน12สาขาวิชาดังนี้

  1.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

  2.สาขาวิชานิติศาสตร์

  3.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  4.สาขาวิชารัฐศาสตร์

  5.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  7.สาขาวิชาศิลปศาสตร์

  8.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

  9.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 10.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 11.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 12.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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 ภายหลงัจากการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีโดยระบบการศกึษาทางไกลได้รบัความสำาเรจ็เปน็ที่

ยอมรบัวา่มีมาตรฐานในระดบัเดยีวกบัมหาวทิยาลยัระบบปดิทัว่ไปจงึได้จดัการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร

บัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกขึ้น  

1.2    ระบบ การ ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำาหนดระบบการศึกษาสำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางการบริหารการศึกษาไว้ดังนี้

 1.มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

อิสระด้วยตนเอง ภายใต้การให้คำาแนะนำาปรึกษาอย่างเป็นระบบและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็น

ชุดวิชาที่มีลักษณะบูรณาการและมีค่าไม่น้อยกว่าชุดวิชาละ6หน่วยกิต

 2.มหาวทิยาลยัจดัระบบการให้คำาแนะนำาปรกึษาดว้ยวธิีการนดัหมายระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา

ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

การเข้ารับการสัมมนาเสริม การเข้ารับการสัมมนาเข้มและการเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในหลักสูตร

 3. มหาวิทยาลัยถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการโดยผ่านสื่อการสอนทางไกล 

ประกอบดว้ยสือ่สิง่พมิพ์สือ่วทิยุกระจายเสยีงสือ่วทิยุโทรทศัน์สือ่โสตทศัน์สือ่อเิลก็ทรอนกิส์สือ่โทรคมนาคม

และสื่ออื่นๆตามความเหมาะสม

 4.มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น2ภาคการศึกษาคือ

ภาคต้นและภาคปลายภาคการศึกษาแต่ละภาคมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า15สัปดาห์ทั้งนี้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 5. มหาวิทยาลัยจัดให้มีแหล่งวิชาการบัณฑิตศึกษาในส่วนกลาง ณ สำานักบรรณสารสนเทศ และ

ส่วนภูมิภาคณศูนย์วิทยพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนย์บริการการศึกษาอื่นๆ

 6.กำาหนดเวลาการศึกษา มหาวิทยาลัยกำาหนดเวลาที่นักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละ 

ชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

โดยแต่ละชุดวิชาจะมีกำาหนดเวลาแตกต่างกันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลา

ศกึษาทัง้หมดจะรวมกนัได้ประมาณ18ชัว่โมงตอ่สปัดาห์โดยกระจายเวลาสำาหรบัแตล่ะกจิกรรมตามที่ระบุ

เป็นสัญลักษณ์ดังนี้

  6 (อ-ส-ป-ก)=18ชั่วโมง

  6 หมายถึง6หน่วยกิต

  อ หมายถึงเวลาที่ใช้/สัปดาห์ในการศึกษาจากเอกสารประมวลสาระชุดวิชา

  ส หมายถึงเวลาที่ใช้/สัปดาห์ในการศึกษาจากสื่ออื่น

  ป หมายถึงเวลาที่ใช้/สัปดาห์ในการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ(สัมมนาเข้ม)

  ก หมายถึงเวลาที่ใช้/สัปดาห์ในการศึกษาจากแหล่งอื่นและจากการร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

2ลักษณะคือสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าและสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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 โดยทั่วไปชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งการจัดการเรียนการสอน3รูปแบบดังนี้

 

รูปแบบที่16 (14-2-0-2)= 18ชั่วโมงหมายถึง

  6   -  6หน่วยกิต

  14   -  ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชาประมาณ14ชั่วโมง/สัปดาห์

  2   - ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

  0   -  ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ

  2   - ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์2ลักษณะคือสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้าและสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

 

รูปแบบที่26 (12-2-2-2)=18ชั่วโมงหมายถึง

  6   - 6หน่วยกิต

  12  - ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชาประมาณ12ชั่วโมง/สัปดาห์

  2   - ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

  2   -  กิจกรรมภาคปฏิบัติประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

  2   - ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์2ลักษณะคือสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้าและสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

รูปแบบที่36 (10-2-4-2)= 18ชั่วโมงหมายถึง

  6   - 6หน่วยกิต

  10  - ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชาประมาณ10ชั่วโมง/สัปดาห์

  2   - ศึกษาจากสื่อโสตทัศน์ประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

  4   -  กิจกรรมภาคปฏิบัติประมาณ4ชั่วโมง/สัปดาห์

  2   - ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์2ลักษณะคือสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้าและสัมมนาเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณ2ชั่วโมง/สัปดาห์

 

1.3     กระบวนการ ศึกษา 
 นักศึกษาจะศึกษาโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้ คือ สื่อหลัก สื่อเสริม ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า 

และเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์รายละเอียดมีดังนี้

 1�ศึกษ�จ�กสื่อหลักมี2ประเภทได้แก่

  1�1กรณสีือ่สิง่พมิพเ์ปน็สือ่หลกัหมายถงึสือ่สิง่พมิพท์ีร่วบรวมเนือ้หาสาระมโนมติกจิกรรมและ

วิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชาประกอบด้วย

   1.1.2 ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่ทดแทนการบรรยาย ความคิดเห็น 

ผลงาน และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตำาราชุดตามปกติ 

ชุดวิชาละ 15 เรื่อง หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษา

ประมาณ6-18ชั่วโมง



4.... คู่มือนักศึกษา 

   1.1.2 แนวการศกึษาเปน็เอกสารคูม่อืการเรยีนการสอนของชดุวชิาประกอบดว้ยสว่นแนะนำา

ขอบขา่ยวตัถปุระสงค์และวธิศีกึษาหรอืสว่นทีเ่ปน็สาระปฐมนเิทศชดุวชิาสว่นทีเ่ปน็แผนการสอนประจำาหนว่ย 

การสอนสาระสงัเขปและกจิกรรมและสว่นทีเ่ปน็ขา่วสารรายละเอยีดกจิกรรมบทความอา้งองิหรอืสิง่พมิพ์ 

ที่จำาเป็นและเหมาะสม

   1.1.3 แผนกิจกรรมการศึกษาประจำาชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบ  กิจกรรม 

การศกึษาของนกัศกึษาตลอดภาคการศกึษาโดยนกัศกึษาจะตอ้งศกึษาแผนกจิกรรมการศกึษาประจำาชดุวชิา 

ก่อนดำาเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา 

การเตรยีมตวัของนกัศกึษาการดำาเนนิการศกึษางานทีก่ำาหนดใหท้ำาการสง่งานการเสนอผลงานการประเมนิ 

ผลการเรยีนการสมัมนาเขม้ตารางการศกึษาชดุวชิาตารางการศกึษาประจำาสปัดาห์และแบบฟอรม์รายงาน

  1�2กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ

แนวการศึกษาประกอบด้วย

   1.2.1 บทเรยีนออฟไลน์และ/หรอืบทเรยีนออนไลน์ในรปูซดีมีลัตมิเีดยีจำานวนรวม15โมดลู

   1.2.2 แนวการศกึษาในรปูซดีีประกอบดว้ยแผนผงัแนวคดิแผนการสอนประจำาหนว่ยแบบ 

ประเมินก่อนเรียนแผนการสอนประจำาตอนสาระสังเขปแนวตอบกิจกรรมและแบบประเมินหลังเรียน

 2�ศึกษ�จ�กสื่อเสริมหมายถึงสื่อที่เสริมหรือเพิ่มเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์บทเรียนออฟไลน์

(วีซีดี/ดีวีดี) บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก 

ประกอบด้วย

  2�1สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่แนะนำาให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือ

ไปจากการศึกษาสาระสำาคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชาเช่นหนังสืออ้างอิงต่างๆเอกสารทางวิชาการ

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องวารสารทางวิชาการด้านต่างๆหนังสือพิมพ์เป็นต้น

  2�2ก�รเรียนก�รสอนออนไลน์์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์

บนเครือข่ายการปฐมนิเทศชุดวิชารายละเอียดชุดวิชาปฏิทินการศึกษาการมอบหมายกิจกรรมการตรวจ

กิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับการตอบคำาถามและการสัมมนาเสริมออนไลน์   

  2�3สื่อโสตทัศน์ คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียง เช่น

ภาพนิง่ภาพเคลือ่นไหวซึง่สือ่โสตทศันท์ีน่ำามาใชเ้ปน็สือ่เสรมิในการศกึษาทางไกลระดบับณัฑติศกึษาไดแ้ก่ 

วีดิทัศน์แถบบันทึกเสียงสไลด์เป็นต้น

  2�4สือ่อเิลก็ทรอนกิส์เชน่e-learningการสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของสำานกับรรณสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและฐานขอ้มลูของสถาบนัในเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยัฐาน

ข้อมูลCD-ROMในสาขาวิชาต่างๆ

 3�ศึกษ�จ�กแหล่งค้นคว้�

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์สภาพปัญหาโดยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีจาก

สาระในชุดวิชาที่ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภาย

ใต้การให้คำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก 

ห้องสมุดแหล่งวิทยาการต่างๆในภูมิภาคแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากอินเทอร์เน็ตเป็นต้น



....  5 คู่มือนักศึกษา

 4�ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆในส่วนที่ 

ไมส่ามารถถา่ยทอดสมบรูณโ์ดยสือ่อืน่เพือ่เปน็การแลกปลีย่นความคดิเหน็และสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่ง 

นกัศกึษาและคณาจารย์และระหวา่งนกัศกึษาดว้ยกนัเองเพือ่แนะแนวและตอบปญัหาเกีย่วกบัเรือ่งการเรยีน 

การสอนและเพื่อปรึกษาในการทำาผลงานรายงานหรืองานปฏิบัติอื่นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ

มีดังนี้

  4�1ก�รปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิ�รบณัฑติศกึษ�เปน็กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัใหน้กัศกึษาเขา้

รบัการปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิารอนัเปน็การสมัมนาแบบเขม้ประมาณ2วนัเพือ่ทำาความเขา้ใจวธิกีารศกึษา

ระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ

โครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษารวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์

ที่ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน

  

4�2 ก�รสัมมน�เสริมแบบเผชิญหน้� และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็น

กิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำาหนดไว้ในแผน

กจิกรรมการเรยีนและแนวการศกึษานกัศกึษาตอ้งอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็และอาจารยจ์ะให้

คะแนนการสมัมนาเสรมิจากผลงานการเสนอผลงานและการรว่มอภปิรายการสมัมนาเสรมิจะใชก้บัชดุวชิา

ที่ไม่ต้องการฝึกทักษะหรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ

  4�3ก�รสัมมน�เข้มเป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษาเสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น

การจดัสมัมนาเขม้จะใชก้บัชดุวชิาทีต่อ้งฝกึทกัษะหรอืเพิม่เตมิประสบการณ์หรอืการพฒันาบคุลกิภาพเปน็การ 

เฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม

 5�ประสบก�รณ์วิช�ชีพประก�ศนียบัตรบัณฑิต นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรม

ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนสำาเร็จการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จำาเป็น

ของวิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้เวลาในการอบรม5วัน

 6�ก�รสอบประจำ�ชุดวิช� นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สำาหรับ

สนามสอบมหาวิทยาลัยจะกำาหนดตามที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ณ วันสมัครเข้าศึกษา

ในกรณีมีความจำาเป็นจะขอย้ายสนามสอบให้ดำาเนินการแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานัก

บัณฑิตศึกษา ภายใน 45 วันก่อนสอบ (กำาหนดการสอบภาคต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม กำาหนดการ

สอบภาคปลายประมาณปลายเดือนเมษายน)กรณีนักศึกษามีความจำาเป็นต้องย้ายสนามสอบภายในระยะ

เวลาน้อยกว่า 45 วัน ต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ คำาสั่งย้ายราชการด่วน เป็นต้น 

การแจ้งผลการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน45วันหลังจากวันสอบ

  7�ก�รประเมินผลก�รศึกษ�การประเมินผลการศึกษาประเมินผลจาก

  1)ผลงานที่มอบหมายให้ทำา

  2)การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา

  3)การเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

 8�ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�ของแต่ละชุดวิช�



   6   .... คู่มือนักศึกษา 

      8.1การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชาใช้อักษรระดับคะแนนดังต่อไปน้ี

อักษรระดับคะแนน คว�มหม�ย คะแนนต่อ1หน่วยกิต

 A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม(Excellent) 4.0

  B + ผลการประเมินขั้นดีมาก(VeryGood) 3.5

 B ผลการประเมินขั้นดี(Good) 3.0

C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี(FairlyGood) 2.5

C ผลการประเมินขั้นพอใช้(Fair) 2.0

D ผลการประเมินขั้นอ่อน(Poor) 1.0

F ผลการประเมินขั้นตก(Failed)  0 

 

 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตำ่ากว่า 2.0 ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ในชุดวิชานั้นผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่นดังนี้

I (Incomplete)

 

การประเมินผลไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้ดำาเนินกิจกรรม

ครบตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

P (Passed) สอบผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

W (Withdrawn)

 

การยกเลิกใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

N (NotGradedandCredited) ไม่นับคะแนน

SP(Suspended) ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนในภาคการศึกษา

ที่ผ่านมา

  8.2การคำานวณหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมมีวิธีการดังนี้

   1)การคำานวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษาจะกระทำาเมื่อสิ้น

ภาคการศึกษาแต่ละภาค

   2)การนับจำานวนหน่วยกิตสะสม เพื่อคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้นับและ

คำานวณจากชุดวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

   3) การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน จะบันทึกผลการ

เรียนในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP และ 

ไม่นำาไปคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
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  9�ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของมหาวิทยาลัย และได้ผล

การศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และไม่มีชุดวิชาใดได้ระดับคะแนน 

ตำ่ากว่า2.00

  2.เขา้รบัการอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการบรหิารการศกึษาและ

ผ่านการประเมิน

  3.มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกำาหนด

  4.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

  5.ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชำาระต่อมหาวิทยาลัย

  10�ขั้นตอนก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ� นักศึกษาที่สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร

และเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สำาเร็จการศึกษา ตามข้อ 9 แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องการแจ้งจบ 

การศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มใบคำาร้อง มสธ. บ29 และชำาระค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษา และ 

หนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษาจำานวน300บาทโดยทางธนาณัติหรือPayatPostพร้อมแนบรูปถ่ายที่ 

แต่งกายสุภาพ(ไม่ต้องสวมครุย)ขนาด1-1นิ้วจำานวน4รูป
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1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งเน้นให้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังคำาขวัญ“เป็นคนดีมีความรอบรู้มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ก้าวทันเทคโนโลยี”

ดังแผนภาพต่อไปนี้

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มี7องค์ประกอบดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียง 

และมีวินัยมีเจตคติที่เหมาะสมมีวัฒนธรรมคุณธรรมและศีลธรรมอันดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

 2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ คือ มีความรอบรู้ ในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

 3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ คือ มีทักษะในการคิดเชิงระบบ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ

 4. มีความรับผิดชอบคือมีความรับผิดชอบต่อตนเองมีความรับผิดชอบต่อองค์กรมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีคือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นผู้นำา

และผู้ตามที่ดี

 6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

มีทักษะในการใช้ภาษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ 

นำาเสนอผลงานวิเคราะห์

 7. ทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง คือ มีความสามารถ 

ในการศึกษาด้วยตนเองใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร
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2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร 
การศึกษา(ปรับปรุงพ.ศ.2554)
 

2.1     ชื่อ หลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

 GraduateDiplomaPrograminEducationalAdministration

 

 2.2     ชื่อ ประกาศนียบัตร 
 ชื่อเต็ม   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

 อักษรย่อ    ป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  GraduateDiplomainEducationalAdministration

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Grad.Dip.inEducationalAdministration

 

 2.3     วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพ ทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาประจำาการให้สูงขึ้นและมีศักยภาพในการ 

บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของสังคมและประเทศชาติ

 2.เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้งคณุลกัษณะของผู้บรหิารการศกึษาที่เหมาะสมกบัการบรหิารและจดัการ

ในภาวะเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ในการบริหารมีภาวะผู้นำาในทางบริหารและทางวิชาการสามารถประยุกต์

ความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพการบริหารการศึกษา

 3.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและจรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษา อันจะนำาไปสู่การเพิ่มพูนวิทยฐานะและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง 

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น

 4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาอัน

จะนำาไปสู่การสร้างศรัทธาการยอมรับและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ

 

 2.4    คุณสมบัติของ ผู้ สมัคร เข้า ศึกษา 
 1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ตำากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและ

 2.เป็นบุคลากรประจำาการซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูคณาจารย์

หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นหรือ

่
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 3.เป็นบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาและต้องการพัฒนาความรู้ 

ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

 ผู้ที่มีคณุสมบตัิดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคตอ่การศกึษาและไม่เคยถกูให้ออกจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย

 

 2.5    การ ประกัน คุณภาพ ของ หลักสูตร 
  ระบบและวิธีก�รประกันคุณภ�พของหลักสูตร

 2.5.1 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารทางการศึกษา

  1) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก5ปี

  2)มีการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรในรปูคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการ-

บัณฑิตประจำาสาขาวิชา คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา คณะกรรมการที่ปรึกษา สภาวิชาการ และ 

สภามหาวิทยาลัย

  3)มีอาจารย์ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและจำานวน

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำาหนด ภายใต้การกำากับดูแลของแขนงวิชาบริหารการศึกษา และ

คณะกรรมการบณัฑติศกึษาสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ทำาหนา้ที่รบัผดิชอบบรหิารจดัการหลกัสตูรให้มีคณุภาพ

มาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดำาเนินการจัดการเรียนการสอน ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

  4)การจัดการเรียนการสอนชุดวิชาในหลักสูตร ดำาเนินการโดยคณะกรรมการผลิตและ

บรหิารชุดวชิาซึง่ได้จดัทำาแนวการศกึษาและแผนกจิกรรมเพื่อให้นักศึกษาศกึษาฝกึปฏบิัติและปฏิบตัิงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้นักศึกษาส่งงานและพบกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มเพื่ออภิปรายและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานที่ทำา พร้อมกับมีการให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน

เพื่อนำาผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน

  5) การวัดและประเมินผลการศึกษามีการประเมินผลการศึกษาและคุณภาพการเรียน

การสอนที่หลากหลายและเชื่อถือได้มีกระบวนการวัดและประเมินผลในระบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ

  6)การรายงานผลและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ มีการรายงานผลการจัดการเรียน 

การสอนตามหลกัสตูรตอ่มหาวทิยาลยัและหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งทกุปีการศกึษารวมถงึมีการประชาสมัพนัธ์

ผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อสาธารณชนเป็นประจำาทุกปี

  2.5.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

  1)สื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำาประมวลสาระชุดวิชา และแนวการ 

ศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเนื้อหาความรู้แนวทางในการศึกษาและดำาเนินกิจกรรมการเรียนให้นักศึกษาทุกชุดวิชา 

เอกสารดังกล่าวพัฒนาโดยคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นอาจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมจำานวน 9 คน มีการประเมินชุดวิชาและนำาผลมาปรับปรุง มีคณะกรรมการ 
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จัดทำาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม (Supplement) เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย มีการถ่ายทอดเนื้อหา

สาระ และประสบการณ์ทางวิชาการโดยใช้สื่อการสอนทางไกลประกอบด้วยสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 

(ประมวลสาระ แนวการศึกษา แผนกิจกรรม) เทปเสียง วิดีทัศน์ การสัมมนาเสริม/เข้มแบบเผชิญหน้า 

การเรยีนโดยระบบTeleconferenceหรอืรปูแบบอืน่และการเรยีนโดยใช้e-LearningหรอืComputeronlineหรอื 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นเป็นต้น

  2) มหาวทิยาลยัมีศนูย์วทิยพฒันา10แหง่ซึง่จะใช้เปน็สถานที่ที่อาจารย์พบกบันกัศกึษา

ในกิจกรรมการสัมมนาของแต่ละชุดวิชา ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละแห่งมีห้องประชุมรวมและห้องสัมมนาย่อย 

มีห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำาหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในชุดวิชาต่างๆ 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร์มีแหลง่เรยีนรู้ที่สามารถดำาเนนิการขอความรว่มมอืเพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนได้

  2.5.3 การสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษา

  1) มีระบบการให้คำาปรึกษาทางวิชาการด้วยการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

แต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมและให้คำาแนะนำาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลายได้แก่จดหมาย

โทรศัพท์มาพบด้วยตนเองไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเป็นต้น

  2) มีระบบการสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและ

ระดับชุดวิชาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เอกสาร วีซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แผนการสอนประจำาชุดวิชาและประจำาหน่วยการสอนเป็นต้น

  3) มีการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น คู่มือ

รายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ซีดีวีซีดีเว็บไซต์WebCastingเป็นต้น

  4) มีการจัดบริการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อบรมเข้ม อบรมเข้มพิเศษ เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตามความจำาเป็นในหลักสูตรและในแต่ละชุดวิชาฯลฯ

 2.5.4 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

  1) มีการศึกษาวิจัยความต้องการของสังคมและความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการ

เปิดสอนตามหลักสูตร

  2) มีการศกึษาวจิยัเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของนายจา้ง/ผู้ประกอบการหรอืผู้ใช้บณัฑติ

โดยศึกษาความพึงพอใจในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการความสามารถในการปฏิบัติงานความมี

คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

  3) มีการศกึษาตดิตามผลการทำางานของบณัฑติและความพงึพอใจของบณัฑติที่จบจาก

หลักสูตร
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 2.6   โครงสร้าง และ ราย ละเอียด ของ หลักสูตร 
 1)โครงสร้�งหลักสูตร

  หมวดวิชาเฉพาะ    4 ชุดวิชา (24หน่วยกิต)

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า4ชุดวิชา24หน่วยกิต

 2)ร�ยละเอียดหลักสูตร

  หมวดวิชาเฉพาะ4ชุดวิชา

   23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 

   23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา

   23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

   23599 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา*

 2.7   แผนการ ศึกษา 
         หน่วยกิต(กำ�หนดเวล�ก�รศึกษ�)

 ภ�คก�รศึกษ�ที่1                     

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

   23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา  6(12-2-2-2)

 ภ�คก�รศึกษ�ที่2

   23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา  6(14-2-0-2)

   23599 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทาง  6(10-2-4-2)

     การบริหารการศึกษา

2.8  ราย ละเอียด ชุด วิชา 

 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในก�รบริห�รก�รศึกษ�      

   TheoriesandPracticesinEducationalAdministration

   ความหมาย ความสำาคัญ ขอบข่าย และพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารและ 

ทฤษฎีการบริหารการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาที่สำาคัญได้แก่ทฤษฎี

ระบบทฤษฎีองค์การพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาวะผู้นำาอำานาจหน้าที่และความรับผิด

ชอบการตดัสนิใจสัง่การการบรหิารความขดัแยง้การจงูใจการตดิตอ่สือ่สารการบรหิารสมถรรนะทรพัยากร

บุคคลในองค์การแนวคิดร่วมสมัยทางการบริหารนวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การศึกษา ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ

จัดการศึกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ

ศึกษาเพื่อการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 *นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำาเร็จการศึกษา
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 23501ส�รสนเทศและก�รวิจัยก�รบริห�รก�รศึกษ�   

    (InformationandResearchinEducationalAdministration)

    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การวิเคราะห์ การพัฒนาระบบ และการใช้ 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารและ 

การวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ลักษณะและประเภทการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยการวางแผนการวิจัยการค้นคว้าวรรณกรรมการรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับองค์การทางการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประเมินโครงการ 

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการประเมิน

การศึกษา  หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

การศึกษามาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในและภายนอกบทบาทของผู้บริหารในการประกัน

คุณภาพการศึกษาการนำาผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

นวัตกรรมและการวิจัยการบริหารการศึกษา

 23503ก�รจัดและก�รบริห�รองค์ก�รท�งก�รศึกษ� 

    (OrganizationandManagementofEducationalInstitutions)

    ความหมาย ความสำาคัญ และกระบวนการในการบริหารและการจัดการองค์การ 

การกำาหนดบทบาทและภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานสถานศึกษา และองค์การทางการศึกษา  การบริหาร 

งานวิชาการการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญหลักการพัฒนาหลักสูตรการบริหารและ 

การกำากับติดตามการนำาหลักสูตรไปใช้  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มใน 

การพัฒนาหลักสูตรแนวคิดหลักการกระบวนการเทคนิคกลยุทธ์และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา

การวางแผนและการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับ 

การบริหารการศึกษาการบริหารการแสวงหาและการใช้ทรัพยากรการศึกษาการสรรหาบรรจุแต่งตั้งพัฒนา

เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ และให้คำาปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  การจัดระบบและการบริหาร 

งานธุรการงบประมาณการเงินบัญชีพัสดุและการควบคุมภายในเทคนิคและกลยุทธ์การบริหารอาคาร 

สถานที่และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานและ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 23599 ก�รพัฒน�ทักษะและประสบก�รณ์วิช�ชีพท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�*

    (SkillsDevelopmentandProfessionalExperiencesinEducational

    Administration)

    การฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำาทางการศึกษา  การวิเคราะห์ กำาหนด

พัฒนา และประเมินนโยบายและแผนการศึกษา  การวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมการเมืองเทคโนโลยีและด้านอื่นๆเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการกำาหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีใน 

การเป็นผู้นำาทางการศึกษา  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพเพื่อให้ 
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ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษามคีณุลกัษณะมพีฤตกิรรมและมกีารปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  การพัฒนาผู้เรียนโดย 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม และความสามัคคี 

ในหมู่คณะ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน 

เต็มศักยภาพ หลักการและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา

กับชุมชนบทบาทของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร และ 

การลงทุนเพื่อการศึกษา

หม�ยเหตุชุดวิชานี้มีการสัมมนาเสริม2ครั้งและมีการอบรมเข้ม5วันเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์

 วิชาชีพก่อนสำาเร็จการศึกษา
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 3. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย

u  ก่อนการศึกษา
  1)การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     1.1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

      mฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำานักบริการการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์025047632-3

       mฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษาหมายเลขโทรศพัท์025047560-2

    mศูนย์สารสนเทศมสธ.หมายเลขโทรศัพท์025047788,025033545,029829700

      mเว็บไซต์ของมสธ.www.stou.ac.thคลิกไปที่บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

    เข้าศึกษา

     1.2เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

   1)การสั่งซื้อทางไปรษณีย์(ชำาระค่าใบสมัครผ่านไปรษณีย์PayatPostเท่านั้น)

        mฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

     (ตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210)

   2)เดินทางมาซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

    mอาคารบริการ1ชั้น2    

     mศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย(อาคารบริภัณฑ์ชั้น1)

     1.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

   มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง(ชำาระค่าสมัครเป็นเงินสด)

      mอาคารวิชาการ1ชั้น2

      mศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั่วประเทศ10แห่ง

    ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์(ชำาระค่าสมัครด้วยPayatPostเท่านั้น)

      mที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

  2)การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)

    2.1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

      mศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั่วประเทศ10แห่ง

    2.2เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

       mศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั่วประเทศ10แห่ง

      mศูนย์บริการการศึกษามสธ.(โรงเรียนประจำาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม80แห่ง)

     2.3เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      mศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั่วประเทศ10แห่ง(กรณีเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น)



   16   ....คู่มือนักศึกษา 

u   ระหว่างการศึกษา

     1)การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  1.1เรื่องการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

       mฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์02504

    7565-7

   1.2เรื่องการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนชุดวิชาลาพักการศึกษาเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสนามสอบ

   ทำาบัตรนักศึกษาใหม่ และการชำาระค่าธรรมเนียมคำาร้องต่างๆ เมื่อผ่านการอนุมัติจาก 

   สาขาวิชาแล้ว

   m	ศูนย์สารสนเทศมสธ.หมายเลขโทรศัพท์025047788,025033545,029829700

       mฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษาหมายเลขโทรศพัท์025047561-4

  1.3เรือ่งการเปลีย่นแผนการศกึษาการลงทะเบยีนลา่ชา้การขอจดัสอบทดแทนการขออนมุตัิสอบ 

   วิทยานิพนธ์การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

      mคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาที่เข้าศึกษา(ภาคผนวก)

      mอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศึกษา

       mอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  1.4เรื่องสอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา

       mอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศึกษา

  1.5เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ และการอบรมเสริมประสบการณ์ 

   มหาบัณฑิต

      mฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาสำานักบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา

    หมายเลขโทรศัพท์025047565-7

  1.6เรื่องการสอบถามผลสอบชุดวิชาต่างๆ

      mเว็บไซต์ของมสธ.www.stou.ac.thคลิกไปที่บัณฑิตศึกษาขอตรวจสอบผลสอบ

      mสอบถามผลสอบทางInfoVoiceหมายเลขโทรศัพท์025047799กด2

  1.7เรื่องการลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

      mฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษาหมายเลขโทรศพัท์025047561-4

  1.8เรื่องการตรวจสอบรูปแบบและการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

         mฝา่ยสง่เสรมิมาตรฐานบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษา(การตรวจรปูแบบ)หมายเลขโทรศพัท์

     025047568-9

     mศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ.(การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ การศึกษา

     ค้นคว้าอิสระ)หมายเลขโทรศัพท์025047766

  1.9เรื่องการขอรับทุนอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์

         mฝา่ยสง่เสรมิมาตรฐานบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษาหมายเลขโทรศพัท์025047568-9

  1.10เรือ่งการขึน้ทะเบยีนมหาบณัฑติใบปรญิญาบตัรและใบรายงานผลการศกึษาและการขอหนงัสอื 

   รับรองอื่นๆ

         mฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษาหมายเลขโทรศพัท์025047561-4



....  17 คู่มือนักศึกษา

 1.11 เรื่องการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

         mสำานักการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา)หมายเลขโทรศัพท์

    025047717

  2)การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)
  2.1เรื่องการลงทะเบียนเรียนและคำาร้องต่างๆ

         mงานส่งเสริมและบริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง(ภาคผนวก)

  2.2 เรื่องสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ

          mงานส่งเสริมและบริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่ง(ภาคผนวก)

 

 u  หลังสำาเร็จการศึกษา

   1)การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  1.1เรื่องกำาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการซ้อมย่อยซ้อมใหญ่และวันพระราชทาน 

    ปริญญาบัตร

           mฝ่ายพิธีซ้อมย่อยซ้อมใหญ่สำานักวิชาการหมายเลขโทรศัพท์025047506-10

        mฝ่ายพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร  สำานักบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์

     025047605

        mฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาสำานกับณัฑติศกึษาหมายเลขโทรศพัท์025047561-4

      mศูนย์สารสนเทศมสธ.หมายเลขโทรศัพท์025047194-5

  1.2เรื่องการสั่งจองเสื้อครุยและของที่ระลึก

        mสโมสรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047790-1

  1.3เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา(ก่อนและหลังพิธีพระราชทาน 

    ปริญญาบัตร)

        mฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำานักบัณฑิตศึกษาหมายเลขโทรศัพท์025047564 

 2)การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)
  2.1เรื่องกำาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการซ้อมย่อยซ้อมใหญ่และวันพระราชทาน 

    ปริญญาบัตร

         mศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั่วประเทศ10แห่ง(ภาคผนวก)
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ภาคผนวกภาคผนวก
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                      1 .       รู้จักกับมหาวิทยาลัย
 

  

 หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษามีดังนี้

  1.หน่วยงานบริหาร  ได้แก่สำานักงานอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารต่างๆของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยกองกลางกองคลังกองพัสดุกองแผนงานหน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์สัมมนา  

 2.หน่วยงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย11หน่วยงานคือ

    1)สำานักบริการการศึกษา
   ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายแนะแนวการศึกษาศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาค 

และศนูย์บรกิารการสอนทางไปรษณีย์มหีนา้ที่รับผดิชอบการจดัสง่เอกสารและวสัดุการศกึษาและบรกิารแนะแนว 

แก่นักศึกษา

    2)สำานักเทคโนโลยีการศึกษา
   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทาง

วิทยุและโทรทัศน์ศูนย์โสตทัศนศึกษาศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อการศึกษาฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี 

การสื่อสาร และศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบ ออกแบบผลิตและวิจัย 

สื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาและสื่อการศึกษาอื่นๆ อันได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ 

เทปวีดิทัศน์เทปเสียงซีดีภาพซีดีเสียงเอกสารโสตทัศน์สื่อประสมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆรวมทั้งให้บริการ 

ด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

    3)สำานักวิชาการ
   ประกอบด้วยสำานกังานเลขานุการฝา่ยตำาราฝ่ายพฒันาคณาจารย์ฝ่ายพฒันาหลักสตูรและการสอน 

และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมการแต่งตำารา 

การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์และการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   4)สำานักทะเบียนและวัดผล
   ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายรับนักศึกษาฝ่ายทะเบียนนักศึกษาฝ่ายวัดผลการศึกษา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ และศูนย์วิชาการประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดทำาแบบทดสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการสอบ การแจ้งผลสอบ 

การออกเอกสารสำาคญัในการสำาเรจ็การศกึษาการพฒันาแบบทดสอบการจดัระบบคลงัขอ้สอบและการให้บรกิาร

ตอบปัญหาแก่นักศึกษาและผู้เรียนเฉพาะในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรเท่านั้น

   5)สำานักบรรณสารสนเทศ
   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสนเทศ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 

ศนูยเ์ทคโนโลยีบรรณสารสนเทศมหีนา้ที่รบัผดิชอบงานการจดับรกิารหอ้งสมดุและสารนเิทศในลกัษณะเครอืขา่ย 
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ห้องสมุดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับส่วนกลางณอาคารบรรณสารและบางส่วนของอาคารวิชาการ1 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระดับจังหวัดจัดบริการ ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ใน 

ห้องสมุดประชาชนประจำาจังหวัด และห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร และในระดับภาค จัดบริการ ณ 

ศูนย์วิทยพัฒนาซ่ึงอยู่ในความดูแลของสำานักวิทยพัฒนาใน10จังหวัดท่ัวประเทศและศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา 

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกจำานวน2ศูนย์

   6)สำานักวิทยพัฒนา
   ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการตั้งอยู่ณอาคารวิชาการ1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และศูนย์วิทยพัฒนา10แห่งตั้งอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศได้แก่ยะลานครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายก

นครสวรรค์ลำาปางสุโขทัยจันทบุรีอุบลราชธานีและอุดรธานีศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละแห่งให้บริการครอบคลุม

พื้นที่5-10 จังหวัดโดยรอบ ศูนย์วิทยพัฒนามีหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรองรับกิจกรรม 

การสอนการฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกลตลอดจนเป็นเครือข่ายการให้บริการ 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

   7)สำานักพิมพ์
   ประกอบด้วยสำานักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการฝ่ายจัดพิมพ์และฝ่ายเผยแพร่และจัดจำาหน่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดจำาหน่ายเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ของ

มหาวิทยาลัย

   8)สำานักการศึกษาต่อเนื่อง
   ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ

หลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายอุทยาน 

การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดฝึกอบรม 

การจัดโครงการสัมฤทธิบัตรโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปและการจัดอุทยานการศึกษา

    9)สำานักคอมพิวเตอร์
  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล 

และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนักศึกษา การดูแลรักษา และให้บริการผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการตรวจกระดาษคำาตอบ

   10)สำานักบัณฑิตศึกษา
   ประกอบดว้ยสำานกังานเลขานกุารฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษาฝา่ยกจิกรรมปฏสิมัพนัธ์

บัณฑิตศึกษาฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาและฝ่ายการศึกษานานาชาติมีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียน

และวัดผลบัณฑิตศึกษาการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริม/เข้มประจำาชุดวิชาการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์

การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษางานโครงการความร่วมมือและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

(เฉพาะหลักสูตรหลังปริญญาตรีได้แก่ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก)
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   11)สถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งาน

วิจัย ศูนย์วิจัยทางการศึกษาทางไกล และศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน

การบริหารด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านนโยบายและแผนงานวิจัย โดยทำาหน้าที่ 

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัย

แบบสหวิทยาการของสาขาวิชาและสำานักต่างๆ และการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชเพือ่ให้มหาวทิยาลยัเปน็ศนูยก์ลางของความเชีย่วชาญในระบบการสอนทางไกลตลอดจนการพฒันา

และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้

 3.หน่วยงานวิชาการ
  ประกอบด้วย12สาขาวิชาซึ่งแต่ละสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา

มีดังต่อไปนี้

  1)สาขาวิชาศิลปศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์แขนงวิชาไทยคดีศึกษาและแขนงวิชาภาษาอังกฤษและระดับประกาศนียบัตร(1ปี)

ไดแ้ก่ประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี(ครูกฎหมายธรุกจิการทอ่งเทีย่วการโรงแรมงานสำานกังาน

คอมพิวเตอร์ช่างการสาธารณสุขและการเกษตร)ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ(กลุ่มวิชางานสารสนเทศ

ทั่วไปและกลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน)และประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 

แขนงวิชาไทยคดีศึกษาระดับปริญญาเอกเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

  2)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ระดับปริญญาตรี(4ปี)และปริญญาตรีต่อเนื่อง(2ปี)แขนงวิชาการ

แนะแนวแขนงวชิาการศกึษานอกระบบแขนงวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษาและแขนงวชิาเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษา

   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(1ปี)ได้แก่ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาและ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

แขนงวชิาบรหิารการศกึษาแขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาแขนงวชิาการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาและแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   ระดับปริญญาเอกเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

  3)สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   หลักสูตรท่ีเปิดสอนได้แก่ระดับปริญญาตรี(4ปี)แขนงวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

และแขนงวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง(3 ปี) แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 

(2ปี)แขนงวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้างและแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
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   ระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอก

การตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ   

   ระดับปริญญาเอกเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  4)สาขาวิชานิติศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ระดับปริญญาตรี(4ปี)และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง(3ปี)ระดับ

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน(2ปี)และประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน(1ปี)

   ระดบัปรญิญาโทเปดิสอนหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติวชิาเอกกฎหมายธรุกจิวชิาเอกกฎหมาย

มหาชนและวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี(4ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับ

ปริญญาตรีต่อเนื่อง(2ปี)แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์และระดับประกาศนียบัตร(1ปี)วิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต2วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก

บริหารสาธารณสุขและวิชาเอกบริหารโรงพยาบาลและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอนหลักสูตรคือหลักสูตรเศรษฐศาสตร

บัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

    ระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี(4ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชนและวิชาเอก

พัฒนาการเด็กและครอบครัวและระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง(2ปี)วิชาเอกโภชนาการชุมชนวิชาเอกพัฒนาการ

เด็กและครอบครัววิชาเอกธุรกิจการอาหารและวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและ

สังคม

  8) สาขาวิชารัฐศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ ระดับปริญญาตรี(4ปี)แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองและ 

วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
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   9) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
     หลกัสตูรทีเ่ปดิสอนไดแ้ก่ระดบัปรญิญาตรี(4ป)ีแขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตรแขนงวชิาการ

จดัการการเกษตรและแขนงวชิาสหกรณ์และระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง(2ป)ีแขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตรแขนง

วิชาการจัดการการเกษตรและแขนงวิชาสหกรณ์

     ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาการเกษตร และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาสหกรณ์

     ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร

   10)สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     หลกัสตูรทีเ่ปดิสอนไดแ้ก่ระดบัปรญิญาตรี(4ป)ีระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง(3ป)ีและระดบั

ประกาศนยีบตัร(1ป)ีไดแ้ก่ประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร์และประกาศนยีบตัรวชิาการบรหิารงานสือ่สาร

มวลชน

     ระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

     ระดับปริญญาเอกเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์

   11)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง(4ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 

(2ปี)แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ระดบัปรญิญาโทเปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติแขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร

   12)สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร 

การพยาบาลและแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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      2.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 

 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่ทำาหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวทิยาลยัประกอบดว้ยสภามหาวทิยาลยัสภาวชิาการคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราชคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาและส่วนราชการต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้

 1.สภามหาวิทยาลัย
 มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

  1.วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

   และการทะนุบำารุงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

  2.จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  3.อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

  4.พจิารณาการจดัตัง้ยบุรวมและเลกิสำานกังานอธกิารบดีสถาบนัสำานกัและสาขาวชิาแลว้แตก่รณ ี

  5.อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

  6.พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

  7.อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก 

   รองผู้อำานวยการสถาบันรองผู้อำานวยการสำานักรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  8.จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  9.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

  10.หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

 2.สภาวิชาการ
  มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดังนี้

  1.พิจารณากำาหนดหลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา

  2.เสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรชั้นสูงอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

  3.เสนอการจัดตั้งยุบรวมและเลิกสถาบันสำานักและสาขา

  4.พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

  5.เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  6.พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  7.จดัหาวธิกีารอนัจะยงัการศกึษาการวจิยัและการบรกิารทางวชิาการของมหาวทิยาลยัใหเ้จรญิยิง่ขึน้ 

  8.พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

  9.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
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 3.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สภาวิชาการจะแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชข้ึนเพ่ือรับผิดชอบ 

การบริหารงานบัณฑิตศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

  หน้าที่

  (1)เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

  (2)วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  (3)วางแผนการรับนักศึกษาการจัดระบบระเบียบและการประเมินผลการศึกษา

  (4)วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

  (5)ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  (6)ควบคุมการดำาเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  (7)เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา

  (8)ประสานงานนโยบายเก่ียวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาต่างๆ

  (9)ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ2ปี

  การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น

สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆเสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำาหนด

 4.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
  สภาวชิาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาสาขาวชิาแตง่ตัง้คณะกรรมการบณัฑติศกึษา

ประจำาสาขาวชิามหีนา้ทีร่บัผดิชอบการบรหิารงานบณัฑติศกึษาของสาขาวชิาจะเสนอแตง่ตัง้ไดเ้ฉพาะสาขาวชิา

ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  หน้าที่

  (1)ดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำาเนินงานที่คณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนด

  (2)พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

  (3)พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา 

   วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ 

   คณะกรรมการสอบประมวลความรูต้อ่คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

  (4)อนุมัติการโอนการเปลี่ยนวิชาเอกและการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า2ภาคการศึกษา

  (5)อนุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  (6)ประสานงานการลงทะเบียนการสอนและการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (7)อนุมัติการตัดสินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  (8)อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเสนอคณะกรรมการบัณฑิต 

   ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  (9)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ2ปี
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 4.  ศูนย์บริการการศึกษา
3.1ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.(10)แห่ง

ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

1� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�นครศรีธรรมร�ช

169ถ.นครศรีฯ–ร่อนพิบูลย์ต.นาสารอ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช80001

ตู้ปณ.33ปทฝ.ศาลามีชัยอ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช80001

โทรศัพท์0-7537-8680-8โทรสาร0-7537-8686

E-mailAddress:nnadoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,

กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง,ชุมพร

2� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�นครสวรรค์

105/35หมู่10ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก(117)ต.วัดไทร

อ.เมืองจ.นครสวรรค์60000

โทรศัพท์0-5622-2450โทรสาร0-5622-3010

E-mailAddress:nw.adoffice@stou.ac.th

นครสวรรค,์อทุยัธาน,ีชยันาท,สงิหบ์รุ,ี

ลพบุรี,อ่างทอง,เพชรบูรณ์,พิจิตร

3� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�อุบลร�ชธ�นี

199หมู่10ถ.เลี่ยงเมืองต.แจระแมอ.เมือง

จ.อุบลราชธานี34000

โทรศัพท์0-4528-1891-6โทรสาร0-4528-1890

E-mailAddress:ub.adoffice@stou.ac.th

อุบลราชธานี,อำานาจเจริญ,บุรีรัมย์, 

ศรสีะเกษ,ยโสธร,มกุดาหาร,รอ้ยเอด็,

สุรินทร์,นครพนม

4� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�เพชรบุรี

90หมู่9ต.ไร่ส้มอ.เมืองจ.เพชรบุรี76000

โทรศัพท์0-3241-9248-50โทรสาร0-3241-9247

E-mailAddress:pb.adoffice@stou.ac.th

เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ราชบุรี,

สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, นครปฐม,

ประจวบคีรีขันธ์,สุพรรณบุรี

5� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�สุโขทัย

4หมู่7ถ.สุโขทัย–กำาแพงเพชรต.บ้านกล้วยอ.เมือง

จ.สุโขทัย64000

โทรศพัท์0-5561-4424-8โทรสาร0-5565-1097,0-5562-0655

E-mailAddress:sk.adoffice@stou.ac.th

สโุขทยั,พษิณโุลก,กำาแพงเพชร,ตาก,

อุตรดิตถ์



   28   ....คู่มือนักศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

6�ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�ลำ�ป�ง

หมู่2ถ.ลำาปาง–เชียงใหม่ต.ปงยางคกอ.ห้างฉัตร

จ.ลำาปาง52190

โทรศัพท์0-5426-9531-4โทรสาร0-5426-9527E-mailAd-

dress:lp.adoffice@stou.ac.th

ลำาปาง, ลำาพูน, เชียงใหม่, แพร่,

พะเยา,เชียงราย,น่าน,แม่ฮ่องสอน

7�ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�อุดรธ�นี

หมู่10บ้านคำากลิ้งต.บ้านจั่นอ.เมืองจ.อุดรธานี41000

โทรศัพท์0-4229-2496-500โทรสาร0-4229-2494

E-mailAddress:ud.adoffice@stou.ac.th

อุดรธานี, หนองบัวลำาภู, หนองคาย,

ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร,

มหาสารคาม,กาฬสินธุ์,นครราชสีมา

8� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�จันทบุรี

หมู่1ถ.จันทบุรี–สระแก้วอ.มะขามจ.จันทบุรี22150

โทรศัพท์0-3938-9430-3โทรสาร0-3938-9434

E-mailAddress:cb.adoffice@stou.ac.th

จันทบุรี, ตราด, ระยอง, สระแก้ว,

ชลบุรี

9� ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�ยะลา

116หมู่4ถ.ท่าสาป–ลำาใหม่ต.ท่าสาปอ.เมือง

จ.ยะลา95000

โทรศัพท์0-7326-4017โทรสาร0-7326-4017

E-mailAddress:yl.adoffice@stou.ac.th

ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา,

สตูลพัทลุง,ตรัง

ศูนย์วิทยพัฒน�มสธ�นครน�ยก

196หมู่5ต.ศรีกะอางอ.บ้านนาจ.นครนายก26110

โทรศัพท์0-3730-6247-9โทรสาร0-3730-6244

E-mailAddress:nk.adoffice@stou.ac.th

นครนายก,ปราจีนบุรี,ปทุมธานี,

นนทบุรี , กรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา,

พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ,

สระบุรี
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3.2ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด77จังหวัดจำานวน83ศูนย์ดังนี้

จังหวัด สถ�นที่ โทรศัพท์

1.กรุงเทพมหานคร 1.1โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 0-2279-1992,279-2429ต่อ107

1.2โรงเรียนสารวิทยา 0-2579-2761ต่อ104

1.3โรงเรียนปทุมคงคา 0-2391-2444

1.4โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0-2211-4192

1.5โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 0-2411-06370-28661881-2

1.6โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 0-2277-0663ต่อ103

1.7โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ 0-2517-1230,5175026

2.นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 0-2525-04700-2525-0830

3.สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 0-2702-32380-2387-307

4.ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 0-2581-6773

5.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 035-241099241999

6.ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 036-411051

7.สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 036-507167-8

8.ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 056-411507411645

9.อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 056-511334

10.นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 037-311255

11.สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 036-211206211199

12.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ 038-511249ต่อ201

13.ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 037-211070ต่อ100

14.นครปฐม

(ศูนย์ฯภาคกลาง)

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์

(คณะศึกษาศาสตร์)

034-253842ต่อ293

034-255095

15.สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-412020411885

16.สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 034-711221

17.ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 032-337302

18.กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 034-511060

19.อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 035-611643

20.สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 035-521659ต่อ112
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จังหวัด สถ�นที่ โทรศัพท์

21.เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 032-425052

22.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 032-611103

23.ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 038-282559ต่อ103

24.ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 038-618914ต่อ211

25.จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 039-311170

26.ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 039-511151

27.เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 053-418674-5ต่อ207

28.ลำาพูน โรงเรียนจักรคำาคณาทร 053-511011

29.ลำาปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 054-227603ต่อ2002

30.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 053-612079611349

31.เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 053-711018

32.พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 054-431275ต่อ102

33.แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 054-511104ต่อ119511639

34.น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 054-710411710955

35.พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 055-241947258003

36.อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104

37.สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 055-611786612402

38.ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 055-511134

39.นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 056-221207

40.กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม 055-711212

41.เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 056-711453

42.พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 056-611265

43.สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 074-313402

44.ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 077-503-375-6

45.ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 077-811078

46.นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 075-356137ต่อ126

47.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 077-272300

48.ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 076-212075ต่อ108

49.กระบี่ โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล 075-611181
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

50.พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 076-412065ต่อ102

51.ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 073-312293

(ศูนย์ฯภาคใต้) วิทยาเขตปัตตานี(อาคารเรียน3) 073-335-115ต่อ1240

52.สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 074-711955

53.นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 073-511443

54.ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง 073-212820ต่อ109

55.พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 074-613022ต่อ101

56.ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 075-572060

57.ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 043-333724

58.กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 043-813409

59.เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 042-811290811120

60.อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 042-223260

61.หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 042-411203ต่อ120

62.นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 044-214557-8

63.ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 044-811849ต่อ101

64.สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 042-711586

65.นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 042-511188

66.มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 043-711585

67.ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 043-511410ต่อ114

68.บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 044-612888

69.สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 044-511193ต่อ110

70.อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 045-254484

71.ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 045-711655

72.ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 045-612611

73.มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 042-611087

74.สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 037-241091

75.หนองบัวลำาภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 042-311095

76.อำานาจเจริญ โรงเรียนอำานาจเจริญ 045-312548

77.บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 042-491187-8
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3.3สถานที่จัดสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

ภ�ค จังหวัด สถ�นที่
1.กลาง กรุงเทพมหานคร 1.1สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

1.2สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.3ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมฯ

สมุทรปราการ 1.4โรงเรียนประภามนตรี2

พระนครศรีอยุธยา 1.5วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

นครปฐม 1.6โรงเรียนราชินีบูรณะ
1.7โรงเรียนกวดวิชาไหลธนานนท์

ชลบุรี 1.8โรงเรียนดาราสมุทร
1.9โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
1.10โรงเรียนบางละมุง

ระยอง 1.11โรงเรียนศิริพรระยอง
สระบุรี 1.12วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

2.ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

นครราชสีมา 2.1วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
2.2ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
2.3ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
2.4วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
2.5สำานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

บุรีรัมย์ 2.6สำานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ศรีสะเกษ 2.7เขตพื้นที่การศึกษา1
ขอนแก่น 2.8โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

2.9ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่7กรมส่งเสริมฯ

3.ภาคเหนือ อุทัยธานี 3.1โรงเรียนอุทัยพิทยาคม
เชียงใหม่ 3.2กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย 3.3สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
แม่ฮ่องสอน 3.4โรงเรียนห้องสอนศึกษา

3.5โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

ตาก 3.6สำานักงานสหกรณ์นิคมจังหวัดตาก
4.ภาคใต้ ชุมพร 4.1วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

สุราษฎร์ธานี 4.2โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
4.3โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
4.4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
4.5องค์การสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรัง 4.6โรงเรียนวิเชียรมาตุ
พัทลุง 4.7วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภูเก็ต 4.8ภูเก็ตวิทยาลัย

4.9โรงเรียนนานาชาติบริติช
สงขลา 4.10โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

4.11โรงแรมโฆษิต
4.12โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
4.13โรงแรมวีแอลหาดใหญ่

สตูล 4.14สตูล
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3.4ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ห้องสมุด)มีจำานวน2ศูนย์ดังนี้  
 1. หอสมุดรัชมังคลาภิเษกอำาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ถนนเพชรเกษมอำาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร.032520171

 2. หอสมุดติณสูลานนท์โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

  ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธอำาเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทร.074313402

3.5ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.
  

ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจมุมมสธ�จังหวัด  สถ�นที่ตั้ง

(เรียงต�มตัวอักษร) 

 

  1.กระบี่

  2.กรุงเทพมหานคร

    

  

   

  3.กาญจนบุรี

  4.กาฬสินธุ์

  5.กำาแพงเพชร

  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

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง

ห้องสมุดประชาชนบางเขน

ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ

ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรส

ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำาแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดขอนแก่น

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
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  ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจมุมมสธ�จังหวัด  สถ�นที่ตั้ง

(เรียงต�มตัวอักษร)
 

 20.นครพนม

 21.นครราชสีมา

 22.นครศรีธรรมราช

 23.นครสวรรค์

 24.นนทบุรี

 25.นราธิวาส

 26.น่าน

 27.บุรีรัมย์

 28. บึงกาฬ

 29.ปทุมธานี

 30.ประจวบคีรีขันธ์

 31.ปราจีนบุรี

 32.ปัตตานี

 33.พระนครศรีอยุธยา

 34.พะเยา

 35.พังงา

 36.พัทลุง

 37.พิษณุโลก

 38.พิจิตร

 39.เพชรบุรี

 40.เพชรบูรณ์

 41.แพร่

 42.ภูเก็ต

 43.มหาสารคาม

 44.มุกดาหาร

 45.แม่ฮ่องสอน

 46.ยะลา

 47.ยโสธร

 48. ระนอง

 49.ระยอง

 50.ร้อยเอ็ด

 51.ราชบุรี

 52.ลพบุรี

  

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
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  ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจมุมมสธ�จังหวัด  สถ�นที่ตั้ง

(เรียงต�มตัวอักษร)

 

 53.ลำาปาง

 54.ลำาพูน

 55.เลย

 56.ศรีสะเกษ

 57.สกลนคร

 58.สงขลา

   

 59.สระบุรี

 60.สระแก้ว

 61.สมุทรปราการ

 62.สมุทรสงคราม

 63.สมุทรสาคร

 64.สตูล

 65.สิงห์บุรี

 66.สุพรรณบุรี

 67.สุราษฏร์ธานี

 68.สุรินทร์

 69.สุโขทัย

 70.หนองคาย

 71.หนองบัวลำาภู

  

 72.อ่างทอง

 73.อุดรธานี

 74.อุตรดิตถ์

 75.อุทัยธานี

 76.อุบลราชธานี

 77.อำานาจเจริญ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำาพูน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

หอสมุดติณสูลานนท์(ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”

จังหวัดหนองบัวลำาภู

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ

 นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษาและประชาชน 

ผู้สนใจในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสธ.ดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและ 

สือ่การศกึษาเปน็กรณพีเิศษไวท้ีเ่รอืนจำากลางบางขวางเรอืนจำากลางคลองเปรมทณัฑสถานหญงิกลางทณัฑสถาน

วัยหนุ่มกลางและเรือนจำากลางนครศรีธรรมราชเพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังด้วย
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             การ ลง ทะเบียน ระดับ บัณฑิต ศึกษา 
 

 

 

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เพิ่มช่องทางการชำาระเงินค่าลงทะเบียน เพื่ออำานวย

ความสะดวกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้หลายช่องทางได้แก่

 1.ชำาระค่าลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่มหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี

 2.ชำาระค่าลงทะเบียนเฉพ�ะเงินสดผ่านศูนย์วิทยพัฒนามสธ.10แห่งทั่วประเทศ

 3.ชำาระค่าลงทะเบียนณที่ทำ�ก�รไปรษณีย์  ผ่�นระบบPayatPost

 4.ชำาระค่าลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�จำ�กัด(มห�ชน)ทั่วประเทศ 

 5.ชำาระค่าลงทะเบียนผ่�นตู้ATMของธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�จำ�กัด(มห�ชน)ทั่วประเทศ 

 6.ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Internet ของ มสธ� โดยตัดเงินค่าลงทะเบียนจากบัญชีฝาก

ออมทรัพย์ของนักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำากัด(มหาชน)

  ในเบือ้งตน้นกัศกึษาควรเลอืกชอ่งทางการชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนที่นกัศกึษาสะดวกในการ

เดินทางไปติดต่อมากที่สุดก่อนดำาเนินการ ถ่ายสำาเนาเอกสารแบบฟอร์มการชำาระค่าลงทะเบียน

จากคู่มือเล่มนี้ หรือเลือกDownloadแบบฟอร์มการชำาระเงินค่าลงทะเบียนจากWebsiteของ

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

เพื่อให้แบบฟอร์มที่นักศึกษาเลือกใช้ตรงกับช่องทางหรือหน่วยงานที่รับชำาระเงิน ทั้งนี้ เพื่อความ

สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการดำาเนินการรับชำาระค่าลงทะเบียน

 กำ�หนดเวล�ก�รลงทะเบียน
 ภาคการศึกษาที่1ลงทะเบียนระหว่างวันที่1เมษายน-15พฤษภาคมของทุกปี

 ภาคการศึกษาที่2ลงทะเบียนระหว่างวันที่1กันยายน-15ตุลาคมของทุกปี

 กำ�หนดเวล�ก�รลงทะเบียนเพิ่มชุดวิช�
 ภาคการศึกษาที่1ลงทะเบียนระหว่างวันที่1เมษายน-31พฤษภาคมของทุกปี

 ภาคการศึกษาที่2ลงทะเบียนระหว่างวันที่1กันยายน-31ตุลาคมของทุกปี

 หรือภายใน15วันหลังวันปิดการลงทะเบียนเรียน

 กำ�หนดเวล�ก�รลงทะเบียนถอนชุดวิช�
 ภาคการศึกษาที่1ลงทะเบียนระหว่างวันที่1เมษายน-31กรกฎาคมของทุกปี

 ภาคการศึกษาที่2ลงทะเบียนระหว่างวันที่1กันยายน-15มกราคมของทุกปี

 หรือภายใน30วันหลังวันเปิดภาคการศึกษา
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ขั้นตอนก�รลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่1 ตรวจสอบชุดวิช�ที่จะลงทะเบียนเรียน

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง ค่า

หน่วยกิตของชุดวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุงทุกชุดวิชามีค่าเท่ากับ6หน่วยกิตทวิภาคจำานวนชุดวิชาตาม

โครงสรา้งหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ1ปีมีจำานวนทัง้สิน้5ชดุวชิาในภาคการศกึษาแรกมหาวทิยาลยั

จัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

ของหลักสูตร1ปีจัดให้ลงทะเบียนเรียน3ชุดวิชานักศึกษาสามารถตรวจสอบกำาหนดการลงทะเบียนเรียน 

ในแต่ละภาคการศึกษาได้จากปฏิทินการศึกษาที่แจ้งไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนประจำาปีการศึกษาที่จัดส่ง 

ให้นักศึกษาทุกคนเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

  นักศึกษาควรเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เพื่อที่จะได้สำาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา1ปีตามที่หลักสูตรกำาหนดกรณี

นกัศกึษาไม่ลงทะเบยีนเรยีนตามจำานวนชดุวชิาและภาคการศกึษาที่มหาวทิยาลยักำาหนดให้นกัศกึษาจะตอ้ง

ตรวจสอบกำาหนดวัน-เวลาสอบเพื่อมิให้วันและเวลาสอบตรงกันโดยในแต่ละภ�คก�รศึกษ�นักศึกษ�

ลงทะเบยีนเรยีนอย�่งนอ้ย1ชดุวชิ�แต่ไม่เกนิ2ชดุวชิ�และตอ้งไม่ลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาที่มีวนัและ

เวลาสอบตรงกันเพราะนักศึกษาจะไม่สามารถขอสอบทดแทนในชุดวิชาที่วัน-เวลาสอบตรงกันได้

ขั้นที่2 ตรวจสอบร�ยก�รที่ต้องชำ�ระเงินในก�รลงทะเบียนเรียน

 ตรวจสอบรายการชุดวิชาที่ต้องชำาระเงินในการลงทะเบียนเรียนดังนี้

 1)ค่าลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาละ 9,000 บาท

 2)ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ 1,500 บาท

 3)ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท

 4)ค่าบำารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท

 5)ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(ชำาระครั้งเดียว) 2,000 บาท

 6)ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร(ชำาระครั้งเดียว) 1,000บาท

 7)กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนชำาระค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษาภาคการศึกษาละ500บาท

หมายเหตุ

  1. รายการที่3และ4ต้องชำาระทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

  2. รายการที่5และ6ชำาระในภาคการศกึษาแรกที่ขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาใหม่โดยชำาระพรอ้ม

การลงทะเบียนเรียน

  3. กรณีขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาก่อนยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว 

นักศึกษาต้องชำาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาตามรายการที่ 5 ถึงรายการที่ 7 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

3,500บาท
   



....  39 คู่มือนักศึกษา

ภ�คก�รศึกษ�แรกของหลักสูตร

จำ�นวนชุดวิช� ค่�ลง ค่�วัสดุ ค่�บำ�รุง ค่�บำ�รุง จำ�นวนเงิน

ที่ลงทะเบียนเรียน ทะเบียนเรียน ก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัย ห้องสมุด ที่ต้องชำ�ระรวม

1ชุดวิชา 9,000 1,500 1,000 1,000 12,500

2ชุดวิชา 18,000 3,000 1,000 1,000 23,000 

หม�ยเหตุ ภาคการศกึษาแรกตอ้งชำาระคธ่รรมเนยีมแรกเขา้และคา่ธรรมเนยีมพฒันาสือ่การศกึษาตลอดหลกัสตูรเพิม่เตมิ

  อีก3,000บาท

 

ภ�คก�รศึกษ�ที่2ของหลักสูตร

จำ�นวนชุดวิช� ค่�ลง ค่�วัสดุ ค่�บำ�รุง ค่�บำ�รุง จำ�นวนเงิน

ที่ลงทะเบียนเรียน ทะเบียนเรียน ก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัย ห้องสมุด ที่ต้องชำ�ระรวม

1ชุดวิชา 9,000 1,500 1,000 1,000 12,500

2ชุดวิชา 18,000 3,000 1,000 1,000 23,000

 

ขั้นที่3 กรอกใบลงทะเบียนเรียนลงในแบบฟอร์มต�มช่องท�งที่เลือกชำ�ระเงิน

  1.เลือกช่องทางการชำาระเงินที่นักศึกษาสะดวก

  2.เลือกสำาเนาแบบฟอร์มลงทะเบียนจากคู่มือนักศึกษาหน้า81-82หรือDownloadแบบฟอร์ม

จากWebsiteของมหาวทิยาลยัwww.stou.ac.thคลกิเลอืก“บณัฑติศกึษา”éและเลอืกDownloadแบบฟอรม์ 

 โดยแบบฟอร์มที่นักศึกษ�เลือกจะต้องตรงกับช่องท�งที่นักศึกษ�สะดวกในก�รชำ�ระเงิน

  3.กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มใบลงทะเบียนตามข้อ2.โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้องชัดเจน

และครบถ้วน นักศึกษ�ที่ลงทะเบียนชุดวิช�ใดเป็นครั้งแรก ต้องสั่งซื้อวัสดุก�รศึกษ�ด้วยทุกครั้ง

มิฉะนั้นจะถือว่�ก�รลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจ�กชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน   สำ�หรับ

นักศึกษ�ที่ลงทะเบียนยกระดับคะแนน (Regrade) นักศึกษ�ไม่ต้องชำ�ระค่�วัสดุก�รศึกษ� ทั้งนี้นักศึกษ�

ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จ�กประก�ศมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ว่�ด้วยเงินค่�บำ�รุงก�รศึกษ�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�และค่�วัสดุก�รศึกษ�ของนักศึกษ�ระดับปริญญ�โท

และประก�ศนียบัตรบัณฑิตพ.ศ.2549จ�กเอกส�รคู่มือก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�และลงทะเบียนเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ�ต่�งๆ ที่สำ�นักบัณฑิตศึกษ�จัดส่งให้นักศึกษ�ก่อนก�รลงทะเบียน

เรียนภ�คต้นของทุกปีก�รศึกษ�

 ขั้นที่4 ก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียน

  นักศึกษานำาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกรายการชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

นำาไปยื่นชำาระเงินค่าลงทะเบียนตามช่องทางที่นักศึกษาเลือกโดยมีคำาแนะนำาเพิ่มเติมดังนี้

   1. ชำาระเงินค่าลงทะเบียนณมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถเลือกชำาระเป็นเงินสด หรือ

ชำาระผ่านบัตรเครดิต กรณีชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมชำาระเงินผ่านบัตร 

เป็น2อัตราตามประเภทของบัตรเครดิตคือ
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   1.1บัตรVISAหรือMASTERCARDชนิดบัตรธรรมดาชำาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม1.4%

   1.2บัตรVISAหรือMASTERCARDชนิดบัตรPlatinumชำาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม2.2%

   2.ชำาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ทั้ง10แห่งทั่วประเทศนักศึกษา

ต้องชำาระด้วยเงินสดเท่านั้น

   3.ชำาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านระบบPayatPostนักศึกษาชำาระ

ด้วยเงินสดโดยมีค่าธรรมเนียมรายการละ10บาท

   4. ชำาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ท่ัว

ประเทศนักศึกษาชำาระด้วยเงินสดโดยมีค่าธรรมเนียมรายการละ10บาท

 การชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการเฉพาะ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น การชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ผ่านธนาคารพาณิชย์อื่นๆจะไม่สามารถดำาเนินการลงทะเบียนได้

   

 5. ชำาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ทัว่ประเทศการชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนใช้วธิีการตดัเงนิจากบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ของนกัศกึษาที่เปดิบญัชี

ไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำากัด(มหาชน)ได้ทุกสาขาโดยมีค่าธรรมเนียมรายการละ10บาทในอัตรา

เดียวกันทั่วประเทศ

 ตู้ATMของธนาคารพาณชิย์อืน่ๆทัว่ไปไม่สามารถใช้ลงทะเบยีนเรยีนในระดบับณัฑติศกึษา

ของมสธ.ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมสำาหรับการลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

 ขั้นที่5 ก�รตอบรับก�รลงทะเบียนและก�รได้รับเอกส�รชุดวิช�

  เมือ่มหาวิทยาลยัได้รบัขอ้มลูการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาและตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้พบวา่ 

การชำาระเงินค่าลงทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเรียนให้

นักศึกษาเพื่อตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  นอกจากนี้นกัศกึษายงัสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรยีนได้จากWebsiteของมหาวทิยาลยั

www.stou.ac.th คลิกที่ “çบัณฑิตศึกษา”é เลือก “ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา”é นักศึกษาสามารถเข้าไป 

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ภายใน15วันทำาการหลังจากวันที่นักศึกษายื่นชำาระค่าลงทะเบียนเรียน

และมหาวทิยาลยัจะจดัสง่เอกสารชดุวชิาที่ลงทะเบยีนให้นกัศกึษาภายใน3สปัดาห์หลงัจากวนัที่ลงทะเบยีน

เรียน กรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารชุดวิชาภายในกำาหนดเวลา โปรดติดต่อหน่วยข้อมูลและตรวจสอบ

หมายเลขโทรศัพท์025047626เพื่อสอบถามข้อมูลการจัดส่งเอกสารชุดวิชาที่ลงทะเบียน
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ขั้นที่6 ก�รได้รับใบเสร็จรับเงินค่�ลงทะเบียน

  กรณีนกัศกึษาเดนิทางไปชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนดว้ยตนเองที่มหาวทิยาลยัหรอืศนูย์วทิยพฒันา

มสธ.ทั้ง10แห่งทั่วประเทศนักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยได้ทันที

  กรณีนักศึกษาชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ หรือ ธนาคาร

มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการชำาระเงินค่าลงทะเบียนซึ่งหน่วยงานที่รับชำาระจะดำาเนินการโอนเงินค่า 

ลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัยภายใน1-2วันทำาการหลังวันที่ชำาระค่าลงทะเบียนเมื่อมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบแล้วพบว่าครบถ้วนถูกต้อง กองคลังมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำาเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับ

นักศึกษาต่อไปใช้เวลาในการดำาเนินการประมาณ30วันทำาการ

 

 ก�รเพิ่มชุดวิช�
 นักศึกษาจะขอเพิ่มชุดวิชาได้ต่อเมื่อได้เคยยื่นเรื่องลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ชุดวิชาใน

ภาคการศึกษาเดียวกัน และการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาจะต้องดำาเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำาหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้นคือภ�ยใน15วันหลังวันปิดก�รลงทะเบียนเรียนประจำ�ภ�คก�รศึกษ� 

 

แนวปฏิบัติในก�รเพิ่มชุดวิช�
 1.นักศึกษาจะขอเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาปกติใดๆ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาปกตินั้นๆแล้วอย่างน้อย1ชุดวิชามิฉะนั้นจะถือว่าการเพิ่มชุดวิชานั้นไม่สมบูรณ์

 2.ในภาคการศกึษาปกติหนึง่ๆอนญุาตให้นกัศกึษาเพิม่ชดุวชิาได้ภาคการศกึษาละ1ครัง้เทา่นัน้

 3.หากนกัศกึษาขอเพิม่ชดุวชิาซำา้กบัชดุวชิาที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนไว้แลว้ในภาคการศกึษาเดยีวกนัจะ

ถอืวา่การเพิม่ชดุวชิานัน้เปน็โมฆะและมหาวิทยาลยัจะไม่พจิารณาคนืเงนิคา่เพิม่ชดุวชิาที่ซำา้นัน้ให้นกัศกึษา

 4.ชุดวิชาที่นักศึกษาขอเพิ่มเมื่อรวมกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาเดียวกัน

จะต้องไม่เกิน2ชุดวิชายกเว้นเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

 5.นกัศกึษาจะตอ้งตรวจสอบวนัและเวลาสอบของชดุวชิาที่จะขอเพิม่และชดุวชิาที่เคยลงทะเบยีน

ไว้แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้วันและเวลาสอบตรงกัน  เพร�ะนักศึกษ�จะไม่ส�ม�รถยื่นเรื่องขออนุมัติสอบ

ทดแทนเนื่องจ�กชุดวิช�ที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและเวล�สอบตรงกันได้

 6.นักศึกษาต้องชำาระค่าลงทะเบียนและค่าวัสดุการศึกษาในชุดวิชาที่ขอเพิ่มเช่นเดียวกับ 

การลงทะเบียนเรียนปกติ

 7.นักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องขอเพิ่มชุดวิชาภายในกำาหนดเวลาการเพิ่มชุดวิชาตามที่ระบุในปฏิทิน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 8.ขั้นตอนและการดำาเนินการเพื่อขอเพิ่มชุดวิชามีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียน

 9.การชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนเพิม่ชดุวชิานกัศกึษาชำาระเฉพาะคา่ลงทะเบยีนและคา่วสัดุการศกึษา

เทา่นัน้ไม่ตอ้งชำาระคา่บำารงุมหาวทิยาลยัและคา่บำารงุหอ้งสมดุอกีเพราะได้เคยชำาระไว้แลว้ตอนที่ลงทะเบยีน

เรียนครั้งแรก

 10.การจดัสง่เอกสารตอบรบัการลงทะเบยีนเรยีนการจดัสง่เอกสารชดุวชิาและการจดัสง่ใบเสรจ็รบั

เงินค่าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชามีวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียน



42....คู่มือนักศึกษา 

 ก�รถอนชุดวิช�
 นักศึกษาจะขอถอนชุดวิชาได้ต่อเมื่อได้เคยลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาปัจจุบัน 

แต่ไม่ประสงค์จะศึกษาในชุดวิชานั้นๆ สามารถขอถอนชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้นคือภ�ยใน30วันหลังวันเปิดภ�คก�รศึกษ�



แนวปฏิบัติในก�รถอนชุดวิช�
 1.นักศึกษาจะขอถอนชุดวิชาในภาคการศึกษาปกติใดๆได้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาปกตินั้นๆแล้วมิฉะนั้นจะถือว่าการถอนชุดวิชานั้นไม่สมบูรณ์

 2.ในภาคการศกึษาปกติหนึง่ๆอนญุาตให้นกัศกึษาถอนชดุวชิาได้ภาคการศกึษาละ1ครัง้เทา่นัน้

 3.เมื่อนักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว จะต้องมีชุดวิช�ที่ลงทะเบียนเรียนคง

เหลืออย่�งน้อย 1 ชุดวิช�ในภ�คก�รศึกษ�เดียวกัน มิฉะนั้นจะต้องดำ�เนินก�รล�พักก�รศึกษ�ใน

ภ�คก�รศึกษ�นั้นๆด้วย

 4.นักศึกษาขอถอนชุดวิชา จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นคืนตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาจะได้รับวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น และหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน 

ชุดวิชานั้นๆอีกในภาคการศึกษาอื่นๆในโอกาสต่อไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำาระค่า

วัสดุการศึกษายกเว้นชุดวิชานั้นประกาศใช้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน

 5.นักศึกษาต้องระบุเหตุผลในการขอถอนชุดวิชาให้ชัดเจน หากเหตุผลไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัย 

อาจไม่อนุมัติการขอถอนชุดวิชา

 6.เมื่อนักศึกษาขอถอนชุดวิชาใดแล้ว จะขอระงับการถอนชุดวิชา หรือเปลี่ยนเป็นการถอน 

ชุดวิชาอื่นแทนไม่ได้

 7.การกรอกขอ้ความในใบถอนชดุวชิาเขยีนดว้ยตวับรรจงให้ถกูตอ้งและครบถว้นพรอ้มระบุเหตผุล

ในการขอถอนชุดวิชาให้ชัดเจน

 8.สง่เอกสารใบถอนชดุวชิาไปที่มหาวทิยาลยัภายในกำาหนดเวลาการถอนชดุวชิาตามที่ระบุในปฏทินิ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 9.เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการถอนชุดวิชา และได้ตรวจสอบการถอนชุดวิชาแล้ว หากพบว่า

ขอ้มลูการถอนชดุวชิามีเหตผุลเพยีงพอและได้อนมุตัิการถอนชดุวชิาเรยีบรอ้ยแลว้มหาวิทยาลยัจะสง่เอกสาร

ตอบรับการถอนชุดวิชาให้กับนักศึกษาเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

 เมือ่นกัศกึษาขอถอนชดุวิชาใดๆไว้แลว้จะขอระงบัการถอนชดุวชิาหรอืขอเปลีย่นเปน็ถอน 

ชุดวิชาอื่นไม่ได้

  

  



....  43 คู่มือนักศึกษา

 นักศึกษาที่ขอถอนชุดวิชาในใบรายงานผลการศึกษาจะแสดงสัญลักษณ์Wซึ่งหมายถึง 

การยกเลิก (Withdrawn) มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชา 

ที่ลงทะเบียนเรียน

  

ก�รลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade) 
 นกัศกึษาจะขอลงทะเบยีนเพือ่ยกระดบัคะแนนได้ตอ่เมือ่ชดุวชิาที่ขอลงทะเบยีนเพือ่ยกระดบัคะแนน

มีผลการประเมนิได้ระดบัคะแนนBหรอืCและนกัศกึษามีความประสงค์จะขอลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ยกระดบั

คะแนนในชุดวิชาดังกล่าว สามารถดำาเนินการได้โดยกรอกใบลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน ซึ่งเป็น

แบบฟอรม์เดยีวกนักบัการลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาปกติการขอเพิม่ชดุวชิาหรอืขอถอนชดุวชิาโดยนกัศกึษ�

เลือกระบุคว�มต้องก�รลงในช่อง ลงทะเบียนยกระดับคะแนน (Regrade) และดำาเนินการ

ลงทะเบยีนเรยีนเชน่เดยีวกนักบัขัน้ตอนการลงทะเบยีนชดุวชิาปกติภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนด

ให้คือภ�ยในช่วงเวล�ที่กำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนประจำ�ภ�คก�รศึกษ�เท่�นั้น

 

 กำ�หนดเวล�ก�รลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน(Regrade)
 ภาคการศึกษาที่1ลงทะเบียนระหว่างวันที่1เมษายน-15พฤษภาคมของทุกปี

 ภาคการศึกษาที่2ลงทะเบียนระหว่างวันที่1กันยายน-15ตุลาคมของทุกปี

 

 กำ�หนดเวล�ก�รลงทะเบียนเพิ่มชุดวิช�เพื่อยกระดับคะแนน(Regrade)
 ภาคการศึกษาที่1ลงทะเบียนระหว่างวันที่1เมษายน-31พฤษภาคมของทุกปี

 ภาคการศึกษาที่2ลงทะเบียนระหว่างวันที่1กันยายน-31ตุลาคมของทุกปี

  หรือภ�ยใน15วันหลังวันปิดก�รลงทะเบียนเรียน

 

 



44....คู่มือนักศึกษา 

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน
 1.นักศึกษาต้องตรวจสอบว่า ชุดวิชาที่นักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับ

คะแนนเป็นชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

 2.นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนในชุดวิชาใดๆ ที่มีผลการสอบเป็น

อักษรระดับคะแนน B หรือ C ได้ 1 ครั้งต่อชุดวิชา และถ้าลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนแล้วได้รับ

ผลการสอบเป็นอักษรระดับคะแนนDหรือFนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

 3.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน ให้ยื่นคำาร้องขอลงทะเบียน

เรียนเพื่อยกระดับคะแนน โดยเลือกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ตรงกับช่องทางการชำาระเงินที่นักศึกษา

สะดวกทัง้นี้การดำาเนนิการชำาระเงนิเพือ่ลงทะเบยีนเรยีนยกระดบัคะแนนจะตอ้งเปน็ไปตามชว่งเวลาที่ปฏทินิ

การศึกษากำาหนด

 4.ในภาคการศึกษาเดียวกันนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน2ชุดวิชา(รวมการลงทะเบียน

เรยีนเพือ่ยกระดบัคะแนน)และตอ้งตรวจสอบวนัและเวลาสอบของชดุวชิาที่จะลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ยกระดบั

คะแนนกับชุดวิชาอื่นที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้วันและเวลาสอบตรงกัน

 5.นักศึกษาจะต้องชำาระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน

ปกติ โดยไม่ต้องชำาระค่าวัสดุการศึกษา และหากในภาคการศึกษานั้นๆ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อยก

ระดับคะแนนเพียงรายการเดียว (ไม่มีการลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาปกติอื่นๆ) นักศึกษาต้องชำาระค่าบำารุง

มหาวิทยาลัยและค่าบำารุงห้องสมุดในภาคการศึกษานั้นๆด้วย

 6.การชำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ยกระดบัคะแนนให้นกัศกึษาเลอืกชอ่งทางการชำาระเงนิและ

เลอืกแบบฟอรม์การลงทะเบยีนเชน่เดยีวกนักบัการลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาปกติการเพิม่ชดุวชิาและการขอ

ถอนชุดวิชาที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

 7.นอกจากการDownloadแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนจากWebsiteของ

มหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาสามารถถ่ายสำาเนาเอกสารใบลงทะเบียนตามช่องทางการชำาระเงินที่นักศึกษา

สะดวกได้จากคู่มือนักศึกษาเล่มนี้โดยแบบฟอร์มมีปรากฏในหน้าที่78-83

 8.กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน 

ให้นักศึกษาใช้ใบถอนชุดวิชาโดยดำาเนินการเช่นเดียวกับการถอนชุดวิชาปกติอื่นๆ

 9.เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน และได้ตรวจสอบการ 

ลงทะเบียนเรียนแล้ว และการชำาระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารตอบรับ 

การลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนให้กับนักศึกษาเพื่อตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 10.การจัดส่งเอกสารชุดวิชาและใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนมีวิธีการ

และขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติอื่นๆ

ก�รล�พักก�รศึกษ�
 นักศึกษาที่ประสงค์จะพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง นักศึกษาจะต้องยื่น

คำาร้องขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เท่านั้น คือ ภ�ยในวันสุดท้�ยของก�ร

เพิ่มชุดวิช�หรือภ�ยใน15วันหลังวันปิดก�รลงทะเบียนเรียนประจำ�ภ�คก�รศึกษ�



....  45 คู่มือนักศึกษา

 กำ�หนดเวล�ก�รล�พักก�รศึกษ�
 ภาคการศึกษาที่1ลงทะเบียนลาพักการศึกษาได้ถึงวันที่31พฤษภาคมของทุกปี

 ภาคการศึกษาที่2ลงทะเบียนลาพักการศึกษาได้ถึงวันที่31ตุลาคมของทุกปี

 หรือภ�ยใน15วันหลังวันปิดก�รลงทะเบียนเรียนของแต่ละภ�คก�รศึกษ�

 

 แนวปฏิบัติในการลาพักการศึกษา 
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา เลือกช่องทางการชำาระเงินและกรอก 

รายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อขอลาพักพร้อมชำาระค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษาภายในระยะเวลา 

ที่กำาหนดเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วจึงจะถือว่าการลาพักการศึกษานั้นมีผลสมบูรณ์

 2.การลาพกัการศกึษาให้ดำาเนนิการเปน็แตล่ะภาคการศกึษานกัศกึษาจะได้รบัอนมุตัิให้ลาพกัการ

ศกึษาได้ครัง้ละไม่เกนิสองภาคการศกึษาตดิตอ่กนัในกรณีที่มีความประสงค์จะลาพกัการศกึษาตอ่ไปอกีให้

ยื่นคำาร้องต่อมหาวิทยาลัยผ่านสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆไป

 3.ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาที่อนุญาตให้ศึกษาตามหลักสูตร

 4.นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องชำาระค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษาจำานวน500บาท

ต่อภาคการศึกษา

 5.นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องยื่นคำาร้องขอกลับเข้า

ศึกษาต่อพร้อมหลักฐานการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเปิดภาค 

การศึกษา และยื่นเรื่องขอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปภายในระยะเวลาที่กำาหนดให้ลงทะเบียน

เรียนของแต่ละภาคการศึกษา

 6.นกัศกึษาที่มีความจำาเปน็ตอ้งลาพกัการศกึษาระหวา่งภาคการศกึษาภายหลงัการลงทะเบยีนเรยีน

ไว้แล้ว จะต้องยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการ

ถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย ห�กยื่นคำ�ร้องขอล�พักก�รศึกษ�ระหว่�งภ�คก�รศึกษ�

ภ�ยหลงักำ�หนดเวล�ของก�รถอนชดุวชิ�ให้ถอืว�่เปน็ก�รข�ดสอบชดุวชิ�ที่ลงทะเบยีนเรยีนไว้แลว้

 7.การลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาให้นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาเป็นการลาพัก

การศึกษาเต็มภาคการศึกษาและมีผลเช่นเดียวกับข้อ3

 8.นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาไว้แล้ว แต่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลาพักการศึกษา 

เพื่อลงทะเบียนเรียนต่อไปจะต้องยื่นคำาร้องขอลงทะเบียนเรียนภายในกำาหนดเวลาของการลงทะเบียนเรียน

ประจำาภาคการศึกษานั้นๆและนักศึกษาจะต้องชำาระค่าลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัย

 9.เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการลาพักการศึกษา และได้ตรวจสอบใบคำาร้องขอลาพักการ

ศึกษา และการชำาระค่าลงทะเบียนการลาพักการศึกษาแล้ว หากพบว่าข้อมูลและค่าลงทะเบียนการลา

พักการศึกษาครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารอนุมัติ 

การลาพักการศึกษาไปให้นักศึกษาเพื่อตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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 บัตร ประจำา ตัว นักศึกษา   ( มสธ .  บ5 ) 

ก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�
 กรอกใบล�ยมือชื่อ

 กรอกรายละเอียดลงในใบลายมือชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนดังรายการต่อไปนี้

 1.กรอกเลขประจำาตัวนักศึกษาสาขาวิชาแขนงวิชา

 2.กรอกคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

 3.ลงลายมือชื่อในกรอบที่กำาหนดให้

 4.กรอกที่อยู่

 5.ติดรูปถ่ายขาวดำา หรือรูปสี ขนาด1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพไม่สวมหมวก

ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐ�นะของสถ�บันก�รศึกษ�ใดๆ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำาหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำานวน 1 รูปแนบมาด้วย 

 ห้�มใช้รูปถ่�ยจ�กเครื่องสำ�เน�เอกส�รและรูปถ่�ยจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์



 ตัวอย่�งใบล�ยมือชื่อ ตัวอย่�งบัตรนักศึกษ�ที่ออกโดยมห�วิทย�ลัย
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ก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่
 การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

มห�วิทย�ลัยจะจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวใหม่ให้นักศึกษ�ทุกคนในรูปแบบบัตรเคลือบ 

  1�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�  มีอายุบัตร 3 ปี ตามวันที่ที่ปรากฏบนบัตร

กรณีที่นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาก่อนวันที่บัตรหมดอายุ บัตรประจำาตัวนักศึกษาจะถูกยกเลิกสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาก่อนกำาหนด

 2�กรณีบัตรห�ยนักศึกษาต้องดำาเนินการแจ้งความณสถานีตำารวจในพื้นที่ที่บัตรหายเพื่อนำาใบ

แจ้งความไปยื่นคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่และDownloadใบลายมือชื่อมีค่าธรรมเนียม

สำาหรับการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ฉบับละ100บาท

  3�กรณีนักศึกษ�ต้องก�รเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลนักศึกษาต้องดำาเนินการดังนี้

 ยื่นคำาร้อง (มสธ. บ8) ส่งถึงสำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 55 

ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ Download แบบฟอร์ม มสธ. บ8 เพื่อดำาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ลงในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาในกรณีนี้นักศึกษาต้องชำาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำานวน

100บาทโดยชำาระคา่ธรรมเนยีมผา่นระบบPayatPostณทีท่ำาการไปรษณยี์ทกุแหง่แบบฟอรม์ก�รชำ�ระ

ค่�ธรรมเนียมอยู่ในหน้�85

  นกัศกึษ�ตอ้งแนบรปูถ�่ยขน�ด1นิว้จำ�นวน2รปูถ�่ยม�แลว้ไม่เกนิ6เดอืนไม่สวมเสือ้ครยุ

แสดงวิทยฐ�นะของสถ�บันใดๆ ไปให้สำานักบัณฑิตศึกษาเพื่อดำาเนินการออกบัตรใหม่ และจัดส่งไปให้

นักศึกษาทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน หลังได้รับคำาร้องหรือข้อมูลการชำาระเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลดังกล่าว



หม�ยเหตุ

 การชำาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลรวมการทำาบัตร

ใหม่(เฉพาะรูปแบบบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัย)ชำาระค่าธรรมเนียมดำาเนินการจำานวน100บาทผ่านระบบ

PayatPostณที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่ง
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 ใบ คำาร้อง ขอ เปลี่ยน ที่ อยู่ ที่ ใช้ ติดต่อ กับ มหาวิทยาลัย   ( มสธ .   บ7 ) 
 

 ใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ. บ7) ใช้สำาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่จากที่แจ้ง

ไว้แต่เดิมกรอกรายละเอียดและส่งกลับไปยังสำานักบัณฑิตศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอเปล่ียนท่ีอยู่ท่ีใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย(มสธ�บ7) 
 



 นักศึกษาชำาระเงินและกรุณาส่งใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่มายังสำานักบัณฑิตศึกษาด้วย

 ที่อยู่ที่จัดส่งสำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ถ.แจ้งวัฒนะต.บางพูดอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120(เปลี่ยนที่อยู่)

 หรือส่งFaxแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์025032660

 ทั้งนี้นักศึกษ�จะต้องส่งใบคำ�ร้องฉบับนี้ม�ด้วย

   นกัศกึษ�ที่มีคว�มประสงค์จะใช้แบบฟอรม์ใบคำ�รอ้งขอเปลีย่นที่อยู่ส�ม�รถสำ�เน�ได้จ�ก

คูม่อืฉบบันี้หรอืDownloadจ�กWebsitewww�stou�ac�thคลกิที่บณัฑติศกึษ�หวัขอ้Download

แบบฟอร์มต่�งๆ

 ก�รขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย
 1.นกัศกึษาที่ขอเปลีย่นที่อยู่จะตอ้งกรอกที่อยู่ใหม่และรายละเอยีดตา่งๆในมสธ.บ7และใบแบบ 

ข้อมูลชื่อและที่อยู่ให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วส่งมสธ.บ7ทุกแผ่นพร้อมค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน

ที่อยู่ไปยังสำานักบัณฑิตศึกษา
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 2.เม่ือมหาวิทยาลัยอนุมัติเปล่ียนท่ีอยู่ให้นักศึกษาแล้วจะจัดให้นักศึกษาเข้าสอบตามจังหวัดท่ีอยู่ใหม่

 ขั้นตอนก�รเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะต้องดำาเนินการตาม 

ขั้นตอนต่อไปนี้

 ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย(มสธ�บ7)

  กรอกใบคำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย (มสธ. บ7) เขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง

ชัดเจนและครบถ้วน

ขั้นที่2 เอกส�รประกอบก�รเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย

  ส่งเอกสารประกอบการเปล่ียนท่ีอยู่ท่ีใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยถึงสำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลกัสี่กรงุเทพฯ10210ภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลยักำาหนดในปฏทินิ

การศึกษาตามรายการต่อไปนี้

  1. คำาร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย(มสธ.บ7)จำานวน1แผ่น

  2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่จำานวน100บาท

  ขั้นที่3 วิธีก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย(มสธ�บ7)

  1) เลอืกDownloadแบบฟอรม์การชำาระคา่ธรรมเนยีมคำารอ้งระดบับณัฑติศกึษาผา่นไปรษณยี์

PayatPostจากwww.stou.ac.thกดเลือกç“บัณฑิตศึกษา”éและเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆหรือ

สำาเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ปรากฏในหน้า85

  2)เลือกก�ข้อคว�มลงในช่องค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนที่อยู่ และกรอกชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำาตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำาไปยื่นชำาระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำา 

การไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ จำานวน 100 บาท และค่าธรรมเนียม

การทำารายการครั้งละ10บาท

  3) นำาสลปิการชำาระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นที่อยู่ที่ไปรษณยี์ออกให้จำานวน1ฉบบัและคำารอ้ง

การเปลี่ยนที่อยู่(มสธ.บ7)ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใส่ซองจัดส่งไปที่สำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

 ขั้นที่4 ก�รตอบรับก�รได้รับเอกส�รก�รขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมห�วิทย�ลัย

  เมื่อสำานักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยและตรวจ

สอบเรยีบรอ้ยแลว้สำานกับณัฑติศกึษาจะมีหนงัสอืตอบรบัการเปลีย่นที่อยู่ที่ใช้ตดิตอ่กบัมหาวทิยาลยัพรอ้ม

กับสำาเนาการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใบเสร็จรับเงิน 

ค่าเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาในภายหลัง
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ใบ คำาร้อง ขอ เปลี่ยน คำานำา หน้า ชื่อ   -   ชื่อ   -   ชื่อ สกุล   ( มสธ .   บ8) 

 ใบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)ใช้สำาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์

จะเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลสามารถยื่นคำาร้องไปยังสำานักบัณฑิตศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ�บ8)

ขั้นตอนก�รเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
 นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุจะตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนตอ่

ไปนี้

 ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ�บ8)

  กรอกใบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง

ชัดเจนและครบถ้วน

  ขั้นที่2 กรอกใบล�ยมือชื่อ

  กรอกรายละเอียดลงในใบลายมือชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนดังรายการต่อไปนี้

  1. กรอกเลขประจำาตัวนักศึกษาสาขาวิชาแขนงวิชาและวิชาเอก

  2. กรอกคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

  3. ลงลายมือชื่อในกรอบที่กำาหนดให้

  4. กรอกที่อยู่
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 5.ติดรูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้ว(2x3ซม.)หน้าตรงแต่งกายสุภาพไม่สวมหมวก

ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐ�นะของสถ�บันก�รศึกษ�ใดๆ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำาหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำานวน 1 รูปแนบมาด้วย 

ห้�มใช้รูปถ่�ยที่ถ่�ยจ�กเครื่องสำ�เน�เอกส�รหรือรูปถ่�ยจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นที่3 ส่งเอกส�รประกอบก�รขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

  ส่งเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ถึง สำานักบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ตามรายการต่อไปนี้

  1. คำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ.บ8)จำานวน1แผ่น

  2. คำาร้องในการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่(มสธ.บ26)จำานวน4แผ่น

  3. ใบลายมือช่ือท่ีกรอกช่ือ-ช่ือสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาลงลายมือช่ือและติดรูปเรียบร้อยแล้ว

  4. สำาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลเช่นคำาสั่งเลื่อนชั้นยศใบสำาคัญ

การสมรส หนังสือสำาคัญการอนุญาตให้ลาสิกขาบท หนังสือสำาคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำาคัญการ 

เปลี่ยนสกุลฯลฯ จำานวน 1 ฉบับ โดยเอกสารดังกล่าวนักศึกษาต้องลงนามรับรองได้ถ่ายสำาเนามาจาก 

ต้นฉบับจริง

  5. บัตรประจำาตัวนักศึกษาเก่าคืนมหาวิทยาลัย

  6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลจำานวน100บาท

ขั้นที่4 วิธีก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล(มสธ�บ8)

  1) เลอืกDownloadแบบฟอรม์การชำาระคา่ธรรมเนยีมคำารอ้งระดบับณัฑติศกึษาผา่นไปรษณยี์

PayatPostจากwww.stou.ac.thกดเลือกç“บัณฑิตศึกษา”éและเลือกDownloadหรือสำาเนาแบบฟอร์ม 

จากเอกสารฉบับนี้ปรากฏในหน้า85 

  2 )    เลือกก�ข้อคว�มลงในช่องค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล

และกรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำาตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องนำาไปยื่นชำาระ 

ค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - 

ชื่อ-ชื่อสกุลจำานวน100บาทและค่าธรรมเนียมการทำารายการครั้งละ10บาท

  3) นำาสลิปการชำาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ที่ไปรษณีย์ออก

ให้จำานวน 1 ฉบับ และคำาร้องการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล (มสธ. บ8) และเอกสารตาม 

ขัน้ตอนที่3ที่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใส่ซองจดัสง่ไปที่สำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

ขั้นที่5 ก�รตอบรับก�รได้รับเอกส�รก�รขอเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

  เมื่อสำานักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลและตรวจสอบ

เรียบร้อยแล้ว สำานักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล พร้อมกับ

สำาเนาใบคำาร้องการขอเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลและบัตรประจำาตัวนักศึกษาให้นักศึกษาเก็บไว้

เป็นหลักฐานส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ในภายหลัง



52....คู่มือนักศึกษา 

  ใบ คำาร้อง ขอ ใบ รายงาน ผล การ ศึกษา
 และ หนังสือ รับรอง สำาเร็จ การ ศึกษา   ( มสธ .  บ10 ) 

     

 ใบคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา (มสธ. บ10) เป็น 

แบบฟอรม์สำาหรบันกัศกึษาที่คาดวา่จะสำาเรจ็การศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษากรอกรายละเอยีดและสง่กลบั

ไปยังสำานักบัณฑิตศึกษาเพื่อสำานักบัณฑิตศึกษาจะได้ออกเอกสารการจบให้นักศึกษา

  นกัศกึษ�ส�ม�รถDownloadจ�กWebsitewww�stou�ac�thคลกิที่“บณัฑติศกึษ�”หวัขอ้

Downloadแบบฟอร์มต่�งๆ
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ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�และ

หนังสือรับรองสำ�เร็จก�รศึกษ�(มสธ�บ10)
  

 
 
 
 
 
 

คาํร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา 
 
เร่ือง ขอหนงัสือรับรองสาํเร็จการศึกษา 

เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………………………..……................................................. 

(ขอใหเ้ขียนภาษาไทยดว้ยตวับรรจง นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการทหาร / ตาํรวจ ขอใหร้ะบุช่ือยศเตม็) 

 MR. / MRS. / MISS ………………………………………………………………………………………................................................... 
(ขอใหเ้ขียนภาษาองักฤษดว้ยตวัพิมพ ์นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการทหาร / ตาํรวจ ขอใหร้ะบุช่ือยศเตม็) 

เลขประจาํตวันกัศึกษา .....................................................................  สาขาวชิา ......................................................................................................... 

แขนงวชิา .......................................................................................... วชิาเอก ........................................................................................................... 

มีความประสงคจ์ะขอ (ใหก้า  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ) 

  1) ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15) (ฉบบัละ 200 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

  2) หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา (มสธ.บ14) (ฉบบัละ 100 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

  3) หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) (ฉบบัละ 100 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

 รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน      ............................... บาท 

โดยไดแ้นบหลกัฐานประกอบคาํร้องมาดงัน้ี 

 1) รูปถ่ายสวมครุยวทิยฐานะ ขนาด 1 นิว้ (ฉบบัละ 2 รูป) จาํนวน ........... รูป 
  (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ใชรู้ปไม่สวมครุย) 

 2) ชําระค่าธรรมเนียม จํานวน ………...……….….. บาท โดย 
  Pay at post (โปรแกรมดาํเนินการ 491) เลขท่ี .............................................. ปณ. ................................. วนัท่ี ................................... 
  เงนิสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี .................... เล่มท่ี .......................... วนัท่ี .......................................... 
 
 
 
 ........................................................................... 
 (................................................................................) 
 ................/...................../........................ 
 

มสธ.บ10 

แบบฟอร์มนีเ้ฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑติ 
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ใบ คำาร้อง ทั่วไป   ( มสธ .   บ11 ) 

 ใบคำาร้องทั่วไป (มสธ. บ11) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำาหรับนักศึกษากรอกกรณีที่นักศึกษาต้องการ 

ยื่นคำาร้องเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาเป็นกรณีพิเศษ

  

 
ใบคาํร้องทัว่ไป 
ระดบับัณฑติศึกษา 

โปรดกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใหถ้กูตอ้ง ชดัเจน อยา่งครบถว้นดว้ยตวับรรจงหรือพิมพดี์ด 
 
เรียน   ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
ขา้พเจา้  (นาย / นาง / นางสาว) …………………………………………………… เลขประจาํตวันกัศึกษา ………………………………. 
แขนงวิชา.............................................วิชาเอก...................................................สาขาวชิา..............................................................................   
สามารถติดต่อกบัขา้พเจา้ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
……………………………………………..………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………….. 
โทรศพัท.์........................................................... 
 
มีความประสงค ์(โปรดระบุความตอ้งการ สาเหตุของการเกิดปัญหา และภาคการศึกษาท่ีเกิดปัญหาใหช้ดัเจน )  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
 
 
 
                                                                                                                                         ลงช่ือ ……………………………...…… นกัศึกษา 
                                                                                                                                          วนัท่ี ……… / …………….. / ………… 

 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

มสธ.บ11 
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  นักศึกษ�ที่มีคว�มประสงค์จะใช้แบบฟอร์มใบคำ�ร้องทั่วไป ส�ม�รถสำ�เน�ได้จ�กคู่มือ

ฉบับนี้หรือDownloadจ�กWebsitewww�stou�ac�thคลิกที่“บัณฑิตศึกษ�”หัวข้อDownload

แบบฟอร์มต่�งๆ

 

 ขั้นตอนก�รยื่นคำ�ร้องทั่วไป
  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำาร้องทั่วไปต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่1 กรอกร�ยละเอียดในใบคำ�ร้องทั่วไป(มสธ�บ11)ดังนี้

  1. ชื่อ-ชื่อสกุล

  2. เลขประจำาตัวนักศึกษา

  3. ที่อยู่

ขั้นที่2 ส่งใบคำ�ร้องทั่วไป

  สง่ใบคำารอ้งทัว่ไป(มสธ.บ11)ถงึสำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตู้ปณ.55 

ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

 ขั้นที่3 ตอบรับก�รได้รับใบคำ�ร้องทั่วไป

  เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาคำาร้องทั่วไป(มสธ.บ11)ของนักศึกษาแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้

นักศึกษาทราบในภายหลัง

 

ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
  นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา จะจัดส่ง

เอกสารการแจง้จบการศกึษา(มสธ.บ12)ให้กรอกรายละเอยีดและเมือ่นกัศกึษาได้รบัแลว้ใหด้ำาเนนิการตาม 

ขั้นตอนและส่งกลับไปยังสำานักบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานภายหลังสำาเร็จการศึกษาต่อไป

 

ขั้นตอนก�รแจ้งจบก�รศึกษ�
  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะแจ้งจบการศึกษาต้องดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่1 กรอกแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

  กรอกข้อมูลชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษาลงในแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่ หากนักศึกษามีการ

เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อยศชื่อชื่อสกุลหรือที่อยู่ต่างไปจากเดิมที่เคยแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษา

แจ้งไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำานักบัณฑิตศึกษาพร้อมทั้งแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวด้วย(กรณีนักศึกษาเปลี่ยนแปลงคำานำาหน้าชื่อยศชื่อชื่อสกุล)
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ขั้นที่2 ส่งหลักฐ�นก�รขอแจ้งจบก�รศึกษ�

   แนบรูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้วจำานวน4รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน)เป็นรูปถ่ายหน้าตรง   

ไม่สวมหมวก หรือสวมแว่นตาดำา สวมเสื้อครุยวิทยฐานะ พร้อมทั้งกรอกชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจำาตัว

นักศึกษาด้านหลังรูปถ่าย

  สำานกับณัฑติศกึษาจะดำาเนนิการจดัเตรยีมขอ้มลูตา่งๆไว้ทำาหนงัสอืรบัรองการสำาเรจ็การศกึษา

ภายหลงัการประกาศผลการสอบในภาคการศกึษาที่นกัศกึษาสำาเรจ็การศกึษาและสภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ

การสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว

 

 

    หนังสือ รับรอง การ ศึกษา ครบ ตาม หลักสูตร   ( มสธ .   บ13 )   
 

 หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ. บ13) เป็นแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยจะออกให้

แก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษาร้องขอหลังจากสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและสภาวิชาการ

ให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษาแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถออกหนังสือสำาเร็จการศึกษาให้ได้

เพราะอยู่ระหว่างรอการอนุมัติการสำาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
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ตัวอย่�งหนังสือรับรองก�รศึกษ�ครบต�มหลักสูตร(มสธ�บ13) 
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ขั้นตอนก�รขอหนังสือรับรองก�รศึกษ�ครบต�มหลักสูตร
  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรต้องดำาเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องขอใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�และหนังสือรับรองสำ�เร็จก�รศึกษ�(มสธ�บ10)

  กรอกใบคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา(มสธ.บ10)หรือ

ส่งจดหมายโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

ขั้นที่2 ส่งรูปถ่�ยและเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอหนังสือรับรอง

  สง่รปูถา่ยและเอกสารเกีย่วกบัการขอหนงัสอืรบัรองถงึสำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

  1. ใบคำารอ้งขอใบรายงานผลการศกึษาและหนงัสอืรบัรองสำาเรจ็การศกึษา(มสธ.บ10)จำานวน

1แผ่น

  2. รูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้ว(2x3ซม.)จำานวน2รูป

  3. ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองจำานวน100บาท

ขั้นที่3 ตอบรับก�รได้รับเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอหนังสือรับรอง

  เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบใบคำาร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำาเร็จการ

ศึกษา(มสธ.บ10)รูปถ่ายและค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือ

รับรอง หลังจากรายชื่อผ่านสภาวิชาการแล้วประมาณ 15 วันทำาการ ให้นักศึกษา ส่วนใบเสร็จรับเงิน

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ภายหลัง

 

 หนังสือ รับรอง การ สำาเร็จ การ ศึกษา   ( มสธ .   บ14 ) 
 

  หนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา(มสธ.บ14)เป็นแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยออกให้นักศึกษา

เมื่อนักศึกษาร้องขอหลังจากสำาเร็จการศึกษาและสภ�มห�วิทย�ลัยอนุมัติก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้ว
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ตัวอย่�งหนังสือรับรองก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�(มสธ�บ14)
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ใบ รายงาน ผล การ ศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิต   ( มสธ .   บ15 / ป ) 
  ใบรายงานผลการศกึษา(มสธ.บ15/ป)เปน็หนงัสอืรบัรองที่มหาวทิยาลยัออกให้นกัศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้ันตอนขอใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�หลักสูตรประก�ศนียบัตรบัณฑิต(มสธ�บ15/ป)
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใบรายงานผลการศึกษาให้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�(มสธ�บ29)

  กรอกใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ10) โดยเขียนตัวบรรจง 

ให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

ขั้นที่2วิธีก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รขอใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�(มสธ�บ15/ป)

  1)เลือกDownloadแบบฟอร์มการชำาระค่าธรรมเนียมคำาร้องระดับบัณฑิตศึกษาผ่านไปรษณีย์

PayatPostจากwww.stou.ac.thกดเลือกç“บัณฑิตศึกษา”éและเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆหรือ

สำาเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ปรากฏในหน้า85

   2 ) เลือกก�ข้อคว�มลงในช่องขอเอกส�รสำ�คัญและใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�

มสธ�บ15/ปและกรอกชือ่-ชือ่สกลุเลขประจำาตวันกัศกึษาลงในแบบฟอรม์ดงักลา่วให้ครบถว้นถกูตอ้งนำาไป

ยืน่ชำาระคา่ธรรมเนยีมณทีท่ำาการไปรษณยี์ทกุแหง่ทัว่ประเทศอตัราคา่ธรรมเนยีมตามที่กำาหนดในขัน้ที่2และ 

ค่าธรรมเนียมการทำารายการครั้งละ10บาท

  3) นำาสลิปการชำาระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ออกให้จำานวน 1 ฉบับ ใส่ซองจัดส่งไปที่ 

สำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210มหาวิทยาลัย

จะออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ขั้นที่3 ส่งรูปถ่�ยและเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�

  ส่งรูปถ่าย และเอกสารเกี่ยวกับการขอใบรายงานผลการศึกษา ถึง สำานักบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

  1. ใบคำาร้องขอหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการศึกษา(มสธ.บ29)จำานวน1แผ่น

  2. รูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้ว(2x3ซม.)จำานวน2รูป

  3. ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา จำานวน 200 บาท โดยแยกการชำาระเงิน 

ค่าธรรมเนียมคำาร้องจากกิจกรรมอื่น
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ใบคำาร้องขอเทียบความรู้/ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (มสธ. บ18)

 ใบคำาร้องขอเทียบความรู้ /ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 

(มสธ. บ18) ใช้สำาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเทียบงานรายวิชา เทียบความรู้/ประสบการณ์ที่ 

เคยศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆโดยนกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะดำาเนนิการใน 

เรื่องดังกล่าว สามารถสำาเนาแบบฟอร์มใบคำาร้อง มสธ. บ18 ได้จากเอกสารฉบับนี้ หรือ Download จาก

www.stou.ac.thเลือก“บัณฑิตศึกษา”กดเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนก�รขอเทียบคว�มรู้/ประสบก�รณ์ระดับบัณฑิตศึกษ�จ�ก

สถ�บันอุดมศึกษ�อื่นๆ
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเทียบความรู้/ประสบการณ์จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่1 กรอกร�ยละเอียดในใบคำ�ร้องมสธ�บ18

  กรอกแบบฟอร์ม มสธ. บ18 ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง โดยสำาเนาแบบฟอร์ม

ใบคำาร้องมสธ.บ18ได้จากเอกสารฉบับนี้หรือDownloadจากwww.stou.ac.th เลือก“บัณฑิตศึกษา” 

กดเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นที่2 ก�รสง่เอกส�รเกีย่วกบัก�รขอเทยีบคว�มรู/้ประสบก�รณร์ะดบับณัฑติศกึษ�ไปทีม่ห�วทิย�ลยั

  นักศึกษาส่งเอกสารใบคำาร้องมสธ.บ18ตามขั้นที่1ไปที่สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อพิจารณาเทียบ 

งานรายวิชาเทียบความรู้/ประสบการณ์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆให้กับนักศึกษาเมื่อสาขาวิชาพิจารณา

เสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่3 ก�รตอบรับก�รขอเทียบคว�มรู้/ประสบก�รณ์

  กรณีสาขาวิชาอนุมัติการเทียบงานรายวิชา เทียบความรู้/ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สำานัก

บัณฑิตศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาดำาเนินการชำาระค่าธรรมเนียมการขอเทียบฯ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีอัตรา 

ค่าธรรมเนียมจำานวน1,000บาทต่อชุดวิชาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือเทียบความรู้/ประสบการณ์

ขั้นที่4วิธีก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รขอเทียบง�นร�ยวิช�เทียบคว�มรู้/ประสบก�รณ์(มสธ�บ18)

  1. เลอืกDownloadแบบฟอรม์การชำาระคา่ธรรมเนยีมคำารอ้งระดบับณัฑติศกึษาผา่นไปรษณยี์

PayatPostจากwww.stou.ac.thกดเลือก“บัณฑิตศึกษา”และเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆหรือ 

สำาเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ปรากฏในหน้า85
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 2.เลือกก�ข้อคว�มลงในช่อง เทียบคว�มรู้/ประสบก�รณ์ และกรอกชื่อ - ชื่อสกุล -

เลขประจำาตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำาไปยื่นชำาระค่าธรรมเนียมณ ที่ทำา 

การไปรษณยีท์กุแหง่ทัว่ประเทศอตัราคา่ธรรมเนยีมชดุวชิาละ1,000บาทและคา่ธรรมเนยีมการทำารายการ

ครั้งละ10บาท

 3.นำาสลปิการชำาระคา่ธรรมเนยีมทีไ่ปรษณยีอ์อกใหจ้ำานวน1ฉบบัใสซ่องจดัสง่ไปที่สำานกับณัฑติ

ศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จ

รับเงินให้นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอเทียบคว�มรู้/ประสบก�รณ์ระดับบัณฑิตศึกษ�

 
 

ใบคาํร้องขอโอนชุดวิชาระดบับัณฑิตศึกษาทีเ่คยศึกษาจาก มสธ. 
 
เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
          ขา้พเจา้  ( นาย / นาง / นางสาว )  ……………………………………………. เลขประจาํตวันกัศึกษา ………….……………………………. 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก หมายเลข.................................................................................................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาจาก มสธ. หลกัสูตร 
                  ปริญญาโท                          เลขประจาํตวันกัศึกษาจากหลกัสูตรเดิม  
                  ประกาศนียบัตรบัณฑิต           เลขประจาํตวันกัศึกษาจากหลกัสูตรเดิม 
                  โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑติศึกษา เลขประจาํตวัผูเ้รียนจากหลกัสูตรเดิม 
                  
เขา้ในหลกัสูตรท่ีศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั จาํนวน................ชุดวิชา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา  
 ระดบัปริญญาโท  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต   จาํนวนรวม............ชุดวิชา เป็นเงิน 500 บาท  
 โครงการสมัฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษา จาํนวน................ชุดวิชาๆ  ละ 1,000 บาท เป็นเงิน......................บาท 

   โดย   Pay at post (โปรแกรมดาํเนินการ 474) 
               เลขท่ี..........................................................ปณ. ………………………………………. วนัท่ี ………….…..……………………... 
           เงินสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ….……………..….. เล่มท่ี ………..…………วนัท่ี ……………….………………………………. 
                ออกโดย  กองคลงั  มสธ.     ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. 

                                                                                            ลงช่ือ  …………………………………… นกัศึกษา 
                                                                                            วนัท่ี …………. / ……………..……… / ………….    
                                                                                            ลงช่ือ ………………………….………….เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจ 
                                                                                            วนัท่ี …………. / ……………..……… / ………….  
                                                                                            ลงช่ือ……………………………………….ผอ.สบฑ.อนุมติั  
 

 

 

ลาํดบัที ่ รหัสชุดวชิา ช่ือชุดวชิาทีข่อโอนเข้าหลกัสูตรทีก่าํลงัศึกษาในปัจจุบนั ผลการศึกษา 
(เกรด) 

ผลการตรวจสอบ 
( เฉพาะเจ้าหน้าที ่) 

1.     
2.     
3.     
4     
5     
6     

 

มสธ.บ19 
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ใบคาํร้องขอเทยีบงานรายวชิาระดบับัณฑติศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 

เทยีบความรู้/ประสบการณ์ 
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................เลขประจาํตวั............................................ 
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................email address……………………………… 
มีความประสงคจ์ะขอเทียบงานรายวิชาจากสถาบนั............................................................................................................ 
เขา้สู่หลกัสูตรท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามรายการดงัน้ี 
 

ที ่ รหัสชุดวชิา ช่ือชุดวชิาทีนั่กศึกษาต้องการเทยีบงานรายวชิา 
1   
2   
3   

 

 พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจาํนวน.........ฉบบั มาดว้ยดงัน้ี 
1. สาํเนาใบรายงานผลการศึกษาจาก……………………………………………………….จาํนวน...........แผน่. 
2. คาํอธิบายรายวิชาตามขอ้ 1. เฉพาะรายการท่ีประสงคจ์ะขอเทียบงานรายวิชา จาํนวน........................รายวิชา 
3. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ..................................................นกัศึกษา 
วนัท่ี................./................../...................... 

 
ผลการพจิารณาการเทยีบงานรายวชิา 

     มติคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชาฯ ในการประชุมคร้ังท่ี....................วนัท่ี................................................... 
           ไม่สามารถเทียบงานรายวิชา/เทียบความรู้/ประสบการณ์กบัชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษาของ มสธ.ได ้  
           สมควรเทียบงานรายวิชาใหแ้ก่นกัศึกษารายน้ี จาํนวน..............ชุดวิชา ดงัน้ี 
 

ที ่ ชุดวชิาของ มสธ.  รายวชิาจากสถาบันอืน่ทีเ่ทยีบได้ 
1     
2     
3     

 
ลงช่ือ................................................................. 
(.........................................................................) 

ประธานกรรมการประจาํสาขาวิชา......................................... 
วนัท่ี.............../................/.................... 

มสธ. บ32 
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ใบคาํร้องขอโอนชุดวชิาจากการเทยีบงานรายวชิาระดบับัณฑติศึกษา  

 
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................เลขประจาํตวั........................................... 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก หมายเลข................................................................................................................................ 
มีความประสงค์จะขอโอนชุดวชิาทีไ่ด้จากการ 
        เทียบงานรายวิชาจากสถาบนัอุดมศึกษา(ระบุช่ือสถาบนั).................................................................................. 
        เทียบความรู้ (ระบุท่ีมา)...................................................................................................................................... 
        เทียบประสบการณ์(ระบุท่ีมา)............................................................................................................................ 
        อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................. 
เขา้สู่หลกัสูตรท่ีศึกษาในปัจจุบนัจาํนวน................ชุดวิชา ดงัน้ี 
 

ที ่ รหัสชุดวชิา ระบุช่ือชุดวชิาของ มสธ.ทีไ่ด้รับการเทยีบงานรายวชิา 
1   
2   
3   

 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียม จาํนวน ………...……….….. บาท โดย 
  Pay at post (โปรแกรมดาํเนินการ 474) 
      เลขท่ี..............................ปณ. ……………………… วนัท่ี ….…………………………………………. 
  เงินสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ….……………..….. เล่มท่ี ………..…………วนัท่ี……………………… 
     ออกโดย  กองคลงั  มสธ.     ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 

 
 

ลงช่ือ..................................................นกัศึกษา 
วนัท่ี................./................../...................... 

 
 
 
 

มสธ. บ18 

หม�ยเหตุ1) ค่าธรรมเนียมขอเทียบงานรายวิชา/ความรู้/ประสบการณ์บ.32ครั้งละ500บาท

  2)ขอโอนชุดวิชาที่ได้รับการเทียบบงานรายวิชาบ.18ชุดวิชาละ1,000บาท
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ใบคำาร้องขอโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยศึกษาจาก มสธ. 
(มสธ. บ19)

  ใบคำาร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมสธ.(มสธ.บ19)ใช้สำาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ 

จะขอโอนชดุวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่คยศกึษาจากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชมากอ่นโดยนกัศกึษา 

ทีม่คีวามประสงคจ์ะดำาเนนิการในเรือ่งดงักลา่วสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ใบคำารอ้งมสธ.บ19ไดจ้ากเอกสาร 

ฉบับนี้หรือDownloadจากwww.stou.ac.thเลือก“บัณฑิตศึกษา”กดเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนก�รขอโอนชุดวิช�ที่เคยศึกษ�จ�กมสธ�
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมสธ.จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้

ขั้นที่1 กรอกร�ยละเอียดในใบคำ�ร้องมสธ�บ19

  กรอกแบบฟอร์ม มสธ. บ19 ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง โดยสำาเนาแบบฟอร์ม 

ใบคำาร้องมสธ.บ19ได้จากเอกสารฉบับนี้หรือDownloadจากwww.stou.ac.thเลือก“บัณฑิตศึกษา” 

กดเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นที่2 ก�รส่งเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอโอนชุดวิช�ที่เคยศึกษ�จ�กมสธ�ไปที่มห�วิทย�ลัย

  นกัศกึษาสง่เอกสารใบคำารอ้งมสธ.บ19ตามขัน้ที่1ไปทีส่ำานกับณัฑติศกึษาในกรณทีีโ่อนชดุวชิา 

ปกติตามโครงสร้างหลักสูตรเท่านั้นยกเว้นชุดวิชา23599การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทาง

การศกึษาและการโอนชดุวชิาทีเ่คยศกึษาจากมหาวทิยาลยัในระบบ5หนว่ยกติตอ้งผา่นการพจิารณาอนมุตัิ 

จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มาก่อน

ขั้นที่3 ก�รตอบรับก�รขอเทียบคว�มรู้/ประสบก�รณ์

  อัตราค่าธรรมเนียมการขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมสธ.มีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

  1. ชดุวชิาทีเ่คยศกึษาจากหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทและประกาศนยีบตัรบณัฑติคา่ธรรมเนยีม 

การโอนครั้งละ500บาทโดยไม่จำากัดจำานวนชุดวิชาที่ขอโอน

  2. ชุดวิชาที่เคยศึกษาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาละ

1,000บาท

ขั้นที่4 วิธีก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รขอโอนชุดวิช�ที่เคยศึกษ�จ�กมสธ�(มสธ�บ19)

  1. เลอืกDownloadแบบฟอรม์การชำาระคา่ธรรมเนยีมคำารอ้งระดบับณัฑติศกึษาผา่นไปรษณยี์

PayatPostจากwww.stou.ac.thกดเลือก“บัณฑิตศึกษา”และเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆหรือ 

สำาเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ปรากฏในหน้า85
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 2.เลือกก�ข้อคว�มลงในช่องโอนชุดวิช�และกรอกชื่อ-ชื่อสกุลเลขประจำาตัวนักศึกษา

ลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำาไปยื่นชำาระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่ง 

ทั่วประเทศอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำาหนดในขั้นที่3และค่าธรรมเนียมการทำารายการครั้งละ10บาท

 3.นำาสลิปการชำาระค่าธรรมเนียมที่ ไปรษณีย์ออกให้จำานวน 1 ฉบับ ใส่ซองจัดส่งไปที่ 

สำานกับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชตู้ปณ.55ปท.หลกัสี่กรงุเทพฯ10210มหาวทิยาลยัจะออก 

ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอโอนชุดวิช�ระดับบัณฑิตศึกษ�

หม�ยเหตุ1) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมสธ.ครั้งละ500บาท(ไม่จำากัดจำานวนชุดวิชาที่ขอโอน)

 2) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาชุดวิชาละ1,000บาท

 
 

ใบคาํร้องขอโอนชุดวิชาระดบับัณฑิตศึกษาทีเ่คยศึกษาจาก มสธ. 
 
เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
          ขา้พเจา้  ( นาย / นาง / นางสาว )  ……………………………………………. เลขประจาํตวันกัศึกษา ………….……………………………. 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก หมายเลข.................................................................................................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาจาก มสธ. หลกัสูตร 
                  ปริญญาโท                          เลขประจาํตวันกัศึกษาจากหลกัสูตรเดิม  
                  ประกาศนียบัตรบัณฑิต           เลขประจาํตวันกัศึกษาจากหลกัสูตรเดิม 
                  โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑติศึกษา เลขประจาํตวัผูเ้รียนจากหลกัสูตรเดิม 
                  
เขา้ในหลกัสูตรท่ีศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั จาํนวน................ชุดวิชา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา  
 ระดบัปริญญาโท  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต   จาํนวนรวม............ชุดวิชา เป็นเงิน 500 บาท  
 โครงการสมัฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษา จาํนวน................ชุดวิชาๆ  ละ 1,000 บาท เป็นเงิน......................บาท 

   โดย   Pay at post (โปรแกรมดาํเนินการ 474) 
               เลขท่ี..........................................................ปณ. ………………………………………. วนัท่ี ………….…..……………………... 
           เงินสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ….……………..….. เล่มท่ี ………..…………วนัท่ี ……………….………………………………. 
                ออกโดย  กองคลงั  มสธ.     ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. 

                                                                                            ลงช่ือ  …………………………………… นกัศึกษา 
                                                                                            วนัท่ี …………. / ……………..……… / ………….    
                                                                                            ลงช่ือ ………………………….………….เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจ 
                                                                                            วนัท่ี …………. / ……………..……… / ………….  
                                                                                            ลงช่ือ……………………………………….ผอ.สบฑ.อนุมติั  
 

 

 

ลาํดบัที ่ รหัสชุดวชิา ช่ือชุดวชิาทีข่อโอนเข้าหลกัสูตรทีก่าํลงัศึกษาในปัจจุบนั ผลการศึกษา 
(เกรด) 

ผลการตรวจสอบ 
( เฉพาะเจ้าหน้าที ่) 

1.     
2.     
3.     
4     
5     
6     

 

มสธ.บ19 
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การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษากรอกรายละเอียดในใบคำาร้องทั่วไป 

(มสธ.บ11)

  นักศึกษ�ที่มีคว�มประสงค์จะใช้แบบฟอร์มดังกล่�วส�ม�รถสำ�เน�ได้จ�กคู่มือฉบับนี้

ขั้นตอนก�รยื่นคำ�ร้องขอล�ออก
  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่1 กรอกร�ยละเอียดในใบคำ�ร้องทั่วไป(มสธ�บ11)

  นักศึกษาจะต้องย่ืนคำาร้องโดยกรอกรายละเอียดในใบคำาร้องท่ัวไป (มสธ.บ11) โดยระบุช่ือ - ช่ือ

สกุลเลขประจำาตัวนักศึกษาที่อยู่และภาคการศึกษาที่ขอลาออกให้ชัดเจน

ขั้นที่2 ส่งใบคำ�ร้องทั่วไป

  ส่งใบคำาร้องทั่วไป (มสธ. บ11) พร้อมทั้งบัตรประจำาตัวนักศึกษา ไปยังสำานักบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

ขั้นที่3 ตอบรับก�รขอล�ออก

  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับใบคำาร้องทั่วไป(มสธ.บ11)ของนักศึกษาแล้วจะตรวจสอบรายละเอียด 

และดำาเนินการตามขั้นตอนพร้อมทั้งส่งหนังสืออนุมัติการลาออกให้นักศึกษาต่อไป

ใบ คำาร้อง ขอ ทำา บัตร ประจำา ตัว นักศึกษา   ( มสธ .   บ26 ) 
   

  ใบคำารอ้งขอทำาบตัรประจำาตวันกัศกึษา(มสธ.บ26)ใช้สำาหรบัให้นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะทำา

บตัรประจำาตวันกัศกึษาทัง้ในกรณีที่บตัรหายบตัรชำารดุบตัรหมดอายุและเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุ

สามารถยืน่คำารอ้งไปยงัสำานกับณัฑติศกึษาได้นกัศกึษ�ส�ม�รถสำ�เน�แบบฟอรม์ได้จ�กคูม่อืฉบบันี้หรอื

Downloadจ�กWebsitewww�stou�ac�thคลกิที่“บณัฑติศกึษ�”หวัขอ้Downloadแบบฟอรม์ต�่งๆ
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ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�(มสธ�บ26)

ขั้นตอนก�รขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�
  นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะขอทำาบตัรประจำาตวันกัศกึษาจะตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้ 

ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องขอทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�(มสธ�บ26)

  กรอกใบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา(มสธ.บ26)โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้องชัดเจน

และครบถ้วน

ขั้นที่2 กรอกใบล�ยมือชื่อ

  กรอกข้อความต่างๆ ลงในใบลายมือชื่อ โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

ดังรายการต่อไปนี้

  1. กรอกคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลพร้อมเลขประจำาตัวนักศึกษา

  2. ลงลายมือชื่อของนักศึกษาลงในช่องว่างเหนือข้อความลายมือชื่อนักศึกษา

  3. ติดรูปถ่ายขาวดำาหรือรูปสีขนาด1นิ้ว(2x3ซม.)หน้าตรงแต่งกายสุภาพไม่สวมหมวก

ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐ�นะของสถ�บันก�รศึกษ�ใดๆ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

6เดือนลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำาหนดให้ในใบลายมือชื่อพร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำานวน1รูปแนบมาด้วย
  

 ห้�มใช้รูปถ่�ยที่ถ่�ยจ�กเครื่องสำ�เน�เอกส�รหรือรูปถ่�ยจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์
 

ขั้นที่3 ส่งเอกส�รประกอบก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�

  ส่งเอกสารประกอบการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาถึงสำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ตามรายการต่อไปนี้

  1. คำาร้องในการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่(มสธ.บ26)

  2. ใบลายมอืชือ่ที่กรอกชือ่-ชือ่สกลุเลขประจำาตวันกัศกึษาลงลายมอืชือ่และตดิรปูเรยีบรอ้ย

แล้ว
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  3. สำาเนาหลักฐานการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา เช่น คำาสั่งเลื่อนชั้นยศ ใบสำาคัญการสมรส

หนังสือสำาคัญการอนุญาตให้ลาสิกขาบท หนังสือสำาคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล 

ใบแจ้งความเรื่องบัตรประจำาตัวนักศึกษาสูญหายฯลฯจำานวน1ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวนักศึกษาต้อง 

ลงนามรับรองได้ถ่ายสำาเนามาจากต้นฉบับจริง

  4. ค่าธรรมเนียมการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาจำานวน100บาท

ขั้นที่4 วิธีก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�ฉบับใหม่(มสธ�บ26)

  1. เลอืกDownloadแบบฟอรม์การชำาระคา่ธรรมเนยีมคำารอ้งระดบับณัฑติศกึษาผา่นไปรษณยี์

PayatPostจากwww.stou.ac.thกดเลือก“çบัณฑิตศึกษา”éและเลือกDownloadแบบฟอร์มต่างๆหรือ

สำาเนาแบบฟอร์มจากเอกสารฉบับนี้ปรากฏในหน้า85

  2. เลือกก�ข้อคว�มลงในช่อง ค่�ธรรมเนียมก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ� และ

กรอกชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำาตัวนักศึกษาลงในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง นำาไปยื่นชำาระ 

ค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

ใหม่ครั้งละ100บาทและค่าธรรมเนียมการทำารายการครั้งละ10บาท

  3. นำาสลิปการชำาระค่าธรรมเนียมการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ ที่ไปรษณีย์ออกให้

จำานวน1ฉบับและคำาร้องการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาฉบับใหม่(มสธ.บ26)ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

และเอกสารตามขั้นที่3ใส่ซองจัดส่งไปที่สำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55

ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

 ขั้นที่5 ก�รตอบรับก�รได้รับเอกส�รก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�

  เมือ่สำานกับณัฑติศกึษาได้รบัเอกสารการทำาบตัรประจำาตวันกัศกึษาและตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้

สำานักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาพร้อมกับส่งบัตรประจำาตัวนักศึกษา

ให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ภายหลัง

ใบ คำาร้อง ขอรับ หนังสือ รับ รองฯ / ใบ รายงาน ผล การ เรียน   ( มสธ .   บ10 ) 

  ใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ10)ใช้สำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จ

การศึกษาไปแล้ว สำาหรับคำาร้องขอรับหนังสือรับรอง/ใบรายงานผลการเรียน (มสธ.บ29) ใช้สำาหรับกรณี 

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา แต่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน ส�ม�รถสำ�เน�

แบบฟอร์มได้จ�กคู่มือฉบับนี้ หรือ Download จ�ก Website www�stou�ac�th คลิกที่

“บัณฑิตศึกษ�”หัวข้อDownloadแบบฟอร์มต่�งๆ
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 ขั้นตอนก�รขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบร�ยง�นผลก�รเรียน
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนจะต้องดำาเนินการตาม 

ขั้นตอนดังนี้

  ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบร�ยง�นผลก�รเรียน(มสธ�บ29หรือบ10)

  นกัศกึษาจะตอ้งยืน่ใบคำารอ้งโดยกรอกรายละเอยีดในใบคำารอ้งขอรบัหนงัสอืรบัรองฯ/ใบรายงาน

ผลการเรียน(มสธ.บ29หรือบ10)โดยระบุกิจกรรมที่ขอให้ชัดเจน(คำาร้อง1ฉบับต่อกิจกรรม1อย่าง)

ขั้นที่2 กรอกใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

  กรอกรายละเอียดลงในใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่จำานวน1แผ่นโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง

ชัดเจนและครบถ้วน

ขั้นที่3 ส่งรูปถ่�ยและใบคำ�ร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบร�ยง�นผลก�รเรียน

  ส่งรูปถ่ายและใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน ถึง สำานักบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

  1. ใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน(มสธ.บ29หรือบ10)

  2. ใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่จำานวน1แผ่น

  3. รูปถ่ายจำานวน2รูป

  4. ชำาระค่าธรรมเนียมค่าหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนจำานวนเท่ากับกิจกรรมที่ระบุ

    (หมายเหตุมีคำาแนะนำาวิธีการชำาระค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือรับรองฯในหน้า85)

 

ขั้นที่4 ตอบรับก�รได้รับเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบร�ยง�นผลก�รเรียน

  เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบใบคำาร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนรูปถ่ายและ 

ค่าธรรมเนียมค่าหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรอง 

ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ภายใน15วันส่วนใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ภายหลัง
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ตัวอย่�งใบคำ�ร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบร�ยง�นผลก�รเรียน(มสธ�บ29หรือบ10)

แบบฟอร์มนี้เฉพ�ะนักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก

  

 
 
 
 
 
 
 

คาํร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา 
 
เร่ือง ขอหนงัสือรับรองสาํเร็จการศึกษา 

เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………………………..……................................................. 

(ขอใหเ้ขียนภาษาไทยดว้ยตวับรรจง นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการทหาร / ตาํรวจ ขอใหร้ะบุช่ือยศเตม็) 

 MR. / MRS. / MISS ………………………………………………………………………………………................................................... 
(ขอใหเ้ขียนภาษาองักฤษดว้ยตวัพิมพ ์นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการทหาร / ตาํรวจ ขอใหร้ะบุช่ือยศเตม็) 

เลขประจาํตวันกัศึกษา .....................................................................  สาขาวชิา ......................................................................................................... 

แขนงวชิา .......................................................................................... วชิาเอก ........................................................................................................... 

มีความประสงคจ์ะขอ (ใหก้า  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ) 

  1) ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15) (ฉบบัละ 200 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

  2) หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา (มสธ.บ14) (ฉบบัละ 100 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

  3) หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) (ฉบบัละ 100 บาท) 
   ภาษาไทย  จาํนวน .......... ฉบบั  ภาษาองักฤษ  จาํนวน ........... ฉบบั  รวม ................ ฉบบั เป็นเงิน ................... บาท 

 รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน      ............................... บาท 

โดยไดแ้นบหลกัฐานประกอบคาํร้องมาดงัน้ี 

 1) รูปถ่ายสวมครุยวทิยฐานะ ขนาด 1 นิว้ (ฉบบัละ 2 รูป) จาํนวน ........... รูป 
  (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ใชรู้ปไม่สวมครุย) 

 2) ชําระค่าธรรมเนียม จํานวน ………...……….….. บาท โดย 
  Pay at post (โปรแกรมดาํเนินการ 491) เลขท่ี .............................................. ปณ. ................................. วนัท่ี ................................... 
  เงนิสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี .................... เล่มท่ี .......................... วนัท่ี .......................................... 
 
 
 
 ........................................................................... 
 (................................................................................) 
 ................/...................../........................ 
 

มสธ.บ10 

แบบฟอร์มนีเ้ฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑติ 
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ใบคาํร้องขอรับหนังสือรับรองฯ/ใบรายงานผลการเรียน (กรณยีงัไม่สําเร็จการศึกษา) 

  
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา 
   ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว) …………………………………………………………………….…………….………. (ภาษาไทย) 
 (Mr./ Mrs./ Miss) ………………………………………………………………………..……………………... (ภาษาองักฤษ) 
เลขประจาํตวันกัศึกษา …………..….…………………………………….. สาขาวิชา 
……………………………………..………………………………….. 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก หมายเลข....................................................................................................................................................... 
มคีวามประสงค์จะขอรับ 
 

 1.ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ภาษาไทย จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 2.ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ภาษาองักฤษ จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 3.หนงัสือรับรองสถานภาพนกัศึกษา  ภาคการศึกษา

ท่ี…………….... 
จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 

 4.หนงัสือรับรองการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา
ท่ี………………. 

จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 

 5.หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 6.ใบแทนใบปริญญาบตัร (กรณีสูญหาย) จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 7.ใบแปลใบปริญญาบตัรเป็นภาษาองักฤษ จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 
 8.อ่ืนๆ ระบุ.............................................................  จาํนวน..........ฉบบั ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ฉบบั 

 หมายเหตุ  แนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพไม่สวมครุย ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูปต่อรายการ(ยกเว้น รายการลาํดบัที่ 4-8)               
วธีิการชําระค่าธรรมเนียม จํานวน ......................... บาท  โดย 
       (     )  Pay at Post (โปรแกรมดาํเนินการ 492) เลขท่ี ........................................ลงวนัท่ี.................................ปณ. ........................................ 

            (     )  เงนิสด   ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี ...........................................เลขท่ี.......................................ลงวนัท่ี ........................................................... 
                     ออกใหโ้ดย   กองคลงั  มสธ.     ศนูยว์ิทยพฒันา มสธ. 
การรับเอกสาร  
      (    )  จะมารับดว้ยตนเอง ในวนัท่ี ………………………………หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก ....................................................... 
      (    )  ขอใหจ้ดัส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่แจง้ไวก้บัมหาวทิยาลยั 
 
 

                                                                         ลงช่ือ………………………………………………………………นกัศึกษา 
  
                                                                                        วนัท่ี..................../..................................../.............. 

 

มสธ.บ 29 

แบบฟอร์มนีเ้ฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
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หนังสือ รับรอง การ เป็น นักศึกษา   ( มสธ .   บ34 ) 
 

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (มสธ. บ34) สามารถยื่นคำาร้อง

ไปยัง สำานักบัณฑิตศึกษา โดยสำานักบัณฑิตศึกษาจะใช้เวลาในการดำาเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ และ 

จะจัดส่งให้นักศึกษาต่อไป

ตัวอย่�งหนังสือรับรองก�รเป็นนักศึกษ�(มสธ�บ34)
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ขั้นตอนก�รขอหนังสือรับรองก�รเป็นนักศึกษ�
  นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะขอหนงัสอืรบัรองการเปน็นกัศกึษาตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

ขั้นที่1 กรอกใบคำ�ร้องทั่วไป(มสธ�บ11)

  กรอกใบคำาร้องทั่วไป (มสธ. บ11) หรือส่งจดหมายโดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน และ 

ครบถ้วนพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

ขั้นที่2 กรอกใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่

  กรอกรายละเอยีดในใบแบบขอ้มลูและที่อยู่จำานวน1แผน่โดยเขยีนตวับรรจงให้ถกูตอ้งชดัเจน

และครบถ้วน

ขั้นที่3 ส่งรูปถ่�ยและเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอหนังสือรับรองก�รเป็นนักศึกษ�

  ส่งรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาถึงสำานักบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210ดังรายการต่อไปนี้

  1. ใบคำาร้องทั่วไป(มสธ.บ11)จำานวน1แผ่น

  2. ใบแบบข้อมูลชื่อและที่อยู่จำานวน2แผ่น

  3. รูปถ่ายขาวดำา หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวม

หมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐ�นะของสถ�บันก�รศึกษ�ใดๆ ถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน 6 เดือน ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำาหนดให้ในใบลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายจำานวน 2 รูปมาด้วย 

ห้�มใช้รูปถ่�ยที่ถ่�ยจ�กเครื่องสำ�เน�เอกส�รหรือรูปถ่�ยจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์

  4. ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองจำานวน100บาท

   (หมายเหตุมีคำาแนะนำาวิธีการชำาระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสถานภาพในหน้า85)

ขั้นที่4 ตอบรับก�รได้รับเอกส�รเกี่ยวกับก�รขอหนังสือรับรองก�รเป็นนักศึกษ�

  เมือ่มหาวทิยาลยัตรวจสอบใบคำารอ้งทัว่ไป(มสธ.บ11)รปูถา่ยและคา่ธรรมเนยีมการขอหนงัสอื

รับรองเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษา ส่วนใบเสร็จรับเงิน

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ภายหลัง

 

 ใบ คำาร้อง ขอ เปลี่ยน สนาม สอบ   ( มสธ .   บ27 ) 
 

ก�รขอเปลี่ยนสน�มสอบ
  1. ในกรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นขอเปลี่ยนสนามสอบ ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอเปลี่ยน 

สนามสอบก่อนกำ�หนดก�รสอบล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�45วัน

  2. การขอเปลี่ยนสนามสอบให้ดำาเนินการเป็นแต่ภาคการศึกษานั้นๆ

  3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในสนามสอบที่มี 

การเปลี่ยนแปลงได้
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 4.นกัศกึษาสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ใบคำารอ้งขอเปลีย่นสนามสอบได้จากคูม่อืฉบบันี้หรอืDown-

loadได้จากWebsitewww.stou.ac.th(คลิกเข้าไปที่หัวข้อแบบฟอร์มต่างๆเลือกมสธ.บ39)แล้วส่งแบบ

ฟอร์มมายังสำานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปณ.55ปท.หลักสี่กรุงเทพฯ10210

วงเล็บมุมซอง(ขอเปลี่ยนสนามสอบ)หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข025032660

ตัวอย่�ง  ใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนสน�มสอบ(มสธ�บ27) 
 

 

 

 
   

 

 

 

ใบคําร้องขอเปล่ียนสนามสอบ 
เรียน  ผูอ้ํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา 

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ ชั้นยศ) ………………………………………………………. เลขประจําตัวนักศึกษา …..………….….…... 
สาขาวิชา ………………………..……….…. แขนงวิชา ………………………………….….……………. วิชาเอก ………………………………………..….. 
ท่ีอยู่ของนักศึกษาที่แจ้งตอ่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการติดตอ่……………………………….……………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………….…………………โทรศัพทท์ีต่ิดตอ่ได้สะดวก หมายเลข............................................. 
โดยมี ชดุวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่...………ปีการศึกษา..........……..……….จํานวน....................ชุดวิชา  ดังนี้ 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………...…………………………………………………….…………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสนามสอบ ดังน้ี 
 ขอเปลี่ยนสนามสอบถาวร ตลอดอายุการเป็นนกัศึกษา โดยเริม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.......ปีการศึกษา................เป็นต้นไป 
 ขอเปลี่ยนสนามสอบชัว่คราว เฉพาะภาคการศึกษาท่ี.………ปีการศึกษา..........……….……เท่านั้น 
              จาก  สนามสอบเดิม    โรงเรียน……………………………………………………………………จังหวัด.................……………………… 
              เปน็  สนามสอบใหม่   โรงเรียน…………………………………………………………………จังหวัด…………………………..………. 
 

      เหตุผลที่ขอเปลี่ยนสนามสอบเน่ืองจาก……………………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
             
                                                                                            ลงชื่อ ……………………….……………….. นักศึกษา 
                                                                                            วันที่ …..…. / …………………..……… / ……………. 

 

มสธ.บ27 

แบบฟอร์มน้ีเฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก เท่าน้ัน 

คําแนะนําสําหรับนักศึกษารับบัณฑิตศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยจัดสนามสอบให้นักศึกษาตามท่ีอยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย กรณีท่ีนักศึกษาเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีใช้ในการติดต่อใหม่ สนามสอบจะถูก

เปล่ียนแปลงไปตามที่อยู๋ใหม่โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ใหม่ นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มใบคําร้อง มสธ.บ7 และชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนที่อยู่ 
ทาง Pay at Post(โปรแกรม 474) หรือชําระเงินผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่สะดวก จาํนวนเงิน 100 บาท  

2. หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนสนามสอบเป็นครั้งคราวโดยไม่เปล่ียนท่ีอยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ให้เลือกเปลี่ยนสนามสอบแบบช่ัวคราว โดยไม่ต้องเขียนคํา
ร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ ( มสธ.บ7)  

3. การเปล่ียนสนามสอบแบบถาวรตลอดอายุการเป็นนักศึกษา โดยไม่เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีใช้ในการติดต่อเพ่ือจัดส่งเอกสารต่างๆ นักศึกษาไม่ต้องเขียนคําร้อง 
มสธ.บ7  

4. กรณีจงัหวัดใด มีมากกว่า 1 สนามสอบ(ยกเว้น สนามสอบอําเภอ) มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบหลักให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นักศึกษาจะขอ
ย้ายจากสนามสอบหลักไปสนามสอบรองไม่ได ้แต่ขอย้ายไปสนามสอบอําเภอได้ กรณีย้ายจากต่างจังหวัดเขา้มาสอบท่ีกรุงเทพฯ ให้ระบุชื่อโรงเรียนท่ีเป็นสนาม
สอบให้ชัดเจน (หมายเหตุ สนามสอบระดับบัณฑิตศึกษาในกรุงเทพฯ มี 6 สนามสอบเท่านั้นตรวจสอบได้จากเว็บไซต์) 

5. การเปลี่ยนสนามสอบท้ัง แบบถาวร และแบบชั่วคราว นักศกึษาต้องยื่นคําร้องขอเปล่ียนสนามสอบต่อสํานักบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 45 วัน 
กรณียื่นคาํร้องไม่ถึง 45 วันก่อนวันสอบต้องแสดงเหตุผลความจาํเป็นและหลักฐานอ้างอิง เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 15 วันทําการ เมื่อมหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติแล้วเท่านั้นนักศึกษาจึงจะสามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี............................................................................... 
............................................................ลงชื่อ........................เจ้าหน้าที ่
                  ลงช่ือ....................................ผอ.สบฑ.อนุมตั ิ



....  77 คู่มือนักศึกษา

โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำานักบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนี้กับเจ้าหน้าที่สำานักบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มการชําระเงนิค่าลงทะเบียนระดบับัณฑติศึกษา (นักศึกษาเก่า) 
  ชําระผ่านหน่วยบริการบัณฑิตศึกษา อาคารบริการ 1 ช้ัน 2   
1.  เลขประจาํตวันกัศึกษา 0 หลกั   
2.  ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา (นาย,นาง,นางสาว,ชั้นยศ)................................………………………………………………… 
3.  ปีการศึกษา / ภาคท่ีลงทะเบียน ………………/………………….. 
4.  ประเภทการลงทะเบียน   
     ลงทะเบียนเรียน     เพิ่มชุดวิชา                   ถอนชุดวชิา                 แก ้I                      ยกระดบัคะแนน (Regrade) 
     สอบปกป้อง วพ.    สอบประมวลความรู้    อบรมเขม้ฯ เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต/ วชิาชีพศึกษาศาสตร์ 
 

 ตารางนีสํ้าหรับการลงทะเบียนเรียนชุดวชิา/ลงทะเบียนสอบ /อบรมเข้มฯ/ 
ท่ี รหสัชุดวชิา ช่ือชุดวชิา ค่าหน่วยกิต ค่าวสัดุการศึกษา รวมค่าลงทะเบียน 

      
      
      
      

รวมค่าลงทะเบียน (1)  
ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั (ชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) (2) 1,.- 

ค่าบาํรุงหอ้งสมุด (ชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) (3) 1,.- 
ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้ (ถา้มี)  (4)  

หมายเหตุ รายการใดท่ีไม่ตอ้งชาํระใหขี้ดฆ่ารายการและจาํนวนเงินในช่องนั้นๆ ออก             รวม (1)+(2)+(3)+(4)  
 

 ตารางนีสํ้าหรับการลาพกัการศึกษา 
ท่ี ปีการศึกษา/ภาค หมายเหตุ รวมค่า 

ลาพกัการศึกษา 
    
    
    

รวมค่าลาพกัการศึกษา (1)  
ค่าปรับลาพกัการศึกษาล่าชา้ (ถา้มี)  (2)  

หมายเหตุ รายการใดท่ีไม่ตอ้งชาํระใหขี้ดฆ่ารายการและจาํนวนเงินในช่องนั้นๆ ออก             รวม (1)+(2)  
 

       ลงช่ือนักศึกษา............................................................... 
วนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................. 

    ลงช่ือเจ้าหน้าที ่สํานักบัณฑิตศึกษา............................................................................ผู้ตรวจสอบ 
 

มหาวทิยาลยัไดรั้บชาํระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพกัการศึกษา จากนกัศึกษา เป็น  เงินสด  บตัรเครดิต ประเภท  1.4%  .%   
จาํนวนเงิน..................................บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี/เลขท่ี..................................ลงวนัท่ี/เดือน/ปี............................................ 

 
        ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีกองคลงั.......................................................................... 

                       (...........................................................................) 
โปรดส่งคืนแบบฟอร์มนีก้บัเจ้าหน้าทีสํ่านักบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชําระเงนิค่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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แบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านไปรษณย์ี  Pay at Post   
สําหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโททุกหลกัสูตร และป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 
 
 

1. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 10 หลกั   
2. แบบฟอร์ม   (โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้รายการท่ีเลือก) 

  บ.2 ลงทะเบียนเรียน      บ.3 เพ่ิมชุดวชิา   
 บ.6 ลาพกัการศึกษา  

3. ปีการศึกษา/ภาค............................(ตวัอย่าง 2556/1) 
4. รหสัชุดวชิา/ลงทะเบียนคร้ังท่ี/การซ้ือวสัดุการศึกษา 

-  ชุดวชิาท่ี 1 …………...//  (10,500 บาท)  
-  ชุดวชิาท่ี 2 …………...//  (10,500 บาท)  
-  ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั  (1,000 บาท) (ชําระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 
-  ค่าบาํรุงหอ้งสมุด       (1,000 บาท) (ชําระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 
-  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (2,000 บาท)  (ชําระคร้ังเดยีวเมือ่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่)  
-  ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันาส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตร   (1,000 บาท) 

        (ชําระคร้ังเดยีวเมือ่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่)  
-  นกัศึกษาใหม่ขอลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาแรก   (3,500 บาท) 

    (หมายเหตุ การลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัมาก่อน) 

5. ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา................................................................................................... 
. จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ(ยอดรวมจาํนวนเงินในขอ้ 4).................................................... 
 

---------จบขั้นตอนการทาํงาน--------- 
 

คาํช้ีแจงการลงทะเบียน  ในข้อ 4. 
. ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน ใหก้รอกรหสัชุดวิชา จาํนวน 5 หลกั  
. คร้ังท่ีลงทะเบียน  สาํหรับนกัศึกษาใหม่ ใหร้ะบุเป็นเลข........1.........หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 
. การซ้ือวสัดุการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาใหม่ ใหร้ะบุเป็นเลข........1.........หมายถึง สั่งซ้ือวสัดุการศึกษา 

(หมายเหตุ  การลงทะเบียนชุดวิชาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตอ้งสั่งซ้ือวสัดุการศึกษาดว้ยทุกคร้ัง) 
 

 

สําหรับเจ้าหน้าทีไ่ปรษณย์ี  โปรแกรมทาํการ 75 
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แบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านไปรษณย์ี  Pay at Post   
สําหรับนักศึกษาเก่าระดับปริญญาโททุกหลกัสูตร และป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 
 
 

1. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 10 หลกั   
2. แบบฟอร์ม   (โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้รายการท่ีตอ้งการ) 
 บ.2 ลงทะเบียนเรียน          บ.3 ลงทะเบียนเพิม่ชุดวชิา                  
 บ.6 ลาพกัการศึกษา   บ.35 ลงทะเบียนยกระดบัคะแนน (regrade) 
 บ.3 ลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์ (คร้ังละ 1,500 บาท)  
 บ.37 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้(คร้ังละ 1,500 บาท) 
 บ.40 ลงทะเบียนสอบทดแทน(ชุดวชิาละ 3,000 บาท) 
 บ.41 ลงทะเบียนสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังท่ี 2 (คร้ังละ 1,500 บาท)  สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป 

3. ปีการศึกษา/ภาค.............../..........................(ตวัอยา่ง 6/ ) 
4. รหสัชุดวชิา/ลงทะเบียนคร้ังท่ี/การซ้ือวสัดุการศึกษา 
-  ชุดวชิาท่ี 1 ………….../.…./…… (...........................บาท)  
-  ชุดวชิาท่ี 2 ………….../…../.….. (...........................บาท) 
-   ………….../.…./……ลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต/ประสบการณ์วชิาชีพ (…………………..บาท) 
-   ………….../.…./……ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (…………………..บาท) 
-  ค่าบาํรุงการศึกษา...........1,000 บาท.... (ชําระทุกภาคการศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน) 
-  ค่าบาํรุงหอ้งสมุด.............1,000 บาท.... (ชําระทุกภาคการศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน) 
-  ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าชา้.....................บาท 
-  รายการอ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
5. ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา....................................................................................................... 
. จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ(ยอดรวมจาํนวนเงินในขอ้ 4).............................................บาท 

 
---------จบขั้นตอนการทาํงาน--------- 

คาํช้ีแจงการลงทะเบียน  ในข้อ 4. 
. ชุดวชิาทีล่งทะเบียน ใหก้รอกรหสัชุดวชิา จาํนวน 5 หลกั ตามดว้ยคร้ังท่ีลงทะเบียน (1 = ลงทะเบียนคร้ังแรก 2=ลงทะเบียนคร้ังท่ีสอง)  และ การสั่งซ้ือวสัดุการศึกษา (1=สั่งซ้ือเน่ืองจาก

ลงทะเบียนเป็นคร้ังแรก 2= ไม่สั่งซ้ือเน่ืองจากลงทะเบียนตั้งแต่คร้ังท่ีสองเป็นตน้ไป) 
. คร้ังทีล่งทะเบียน  ใหร้ะบุ 1 สาํหรับการลงทะเบียนชุดวชิาใด ๆ เป็นคร้ังแรก หรือ  2 สาํหรับการลงทะเบียน Regrade หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ 
. การซ้ือวสัดุการศึกษา  ใหร้ะบุ 1 สาํหรับลงทะเบียนเรียนชุดวชิาใด ๆ เป็นคร้ังแรก หรือ  2 กรณีเคยลงทะเบียนชุดวชิานั้นๆ มาก่อนแลว้ 
. การลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์  ใหก้รอกรหสัชุดวชิาวทิยานิพนธ์ จาํนวน 5 หลกัก่อนแลว้ตามดว้ยลาํดบัขั้นตอนวทิยานิพนธ์ 1 หรือ 2 หรือ 3 สาํหรับหลกัสูตร 5 หน่วยกิต  ส่วนหลกัสูตร  

หน่วยกิต  ใหร้ะบุ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4  แลว้จึงระบุคร้ังท่ีลงทะเบียน และ การสั่งซ้ือวสัดุการศึกษา (หมายเหตุ การลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ ทั้งหลกัสูตร 5 และ  หน่วยกิต ตั้งแต่ขั้นตอน 
วพ.2 เป็นตน้ไป ไม่ตอ้งสัง่ซ้ือวสัดุการศึกษาใหเ้ลือกเลข 2 ไปจนถึงขั้นตอน วพ. 3 และ วพ. 4)  
ยกตัวอย่าง การลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ของสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ขั้นตอนท่ี 2 ใหบ้นัทึกในใบลงทะเบียนเป็น ดงัน้ี 678// ตวัเลข 1718 คือรหสัชุดวชิา 5 หลกั เลข 2 ในหลกัท่ี  
หมายถึง วพ.ขั้นตอนท่ี 2 ตวัเลข /1 หมายถึง การลงทะเบียน วพ.ขั้นตอนท่ี 2 เป็นคร้ังแรก และ /2 หมายถึง ไม่สั่งซ้ือวสัดุการศึกษา เน่ืองจากชุดวชิาวทิยานิพนธ์ นาํจ่ายวสัดุการศึกษาใหน้กัศึกษา
เพียงคร้ังเดียวในขั้นตอน วพ.1 เท่านั้น 

. ค่าบํารุงการศึกษา ตอ้งชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาใดๆ  รวมการลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต/ประสบการณ์วชิาชีพ ในภาคการศึกษาใดๆ ตอ้งชาํระค่า
บาํรุงการศึกษาดว้ย 

6. ค่าบํารุงห้องสมุด  ตอ้งชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาใดๆ  ยกเว้น การลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  หรือลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ เพียงรายการ
เดียว ไม่ตอ้งชาํระค่าบาํรุงหอ้งสมุด 

. ค่าลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิตทุกสาขาวชิา คร้ังละ 5,000 บาท ยกเวน้ค่าลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์วชิาชีพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ เฉพาะแขนงวชิา
บริหารการศึกษา ค่าอบรมฯ คร้ังละ 10,500  บาท 

สําหรับเจ้าหน้าทีไ่ปรษณย์ี  โปรแกรมทาํการ 75 
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แบบฟอร์มการชําระเงนิคา่ลงทะเบียนเรยีน  ผ่านไปรษณีย์  Pay at Post   
 

 
 

1. เลขประจําตัวนักศึกษา 10 หลัก   
2. แบบฟอร์ม    

 บ.2 ลงทะเบียนเรียน       บ.3 เพิ่มชุดวิชา   
 บ.36 ลงทะเบียนสอบชุดวิชาวิทยานิพนธ์    บ.37 สอบประมวลความรู้  
 บ.36 ลงทะเบียน regrade                     บ.6 ลาพักการศึกษา  
 บ.40 สอบทดแทน (ชุดวิชาละ 3,000 บาท)  

3. ปีการศึกษา/ภาค.............……………../…………………… 
4. รหัสชุดวิชา/ลงทะเบียนครั้งที่/การซ้ือวัสดุการศกึษา 

-  ชุดวิชาที่ 1 ………………./............../................  
-  ชุดวิชาที่ 2 ……………..../…………./……………… 
-  ชุดวิชาที่ 3 ……………..../…………./……………… 
-  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย (1,000 บาท) 
-  ค่าบํารุงห้องสมุด  (1000 บาท) 
-  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า......................บาท 
-  รายการอื่นๆ (ระบุ.................................................................................) 

5. ชื่อ-สกุล นักศึกษา................................................................................................... 
6. จํานวนเงินที่ต้องชําระ (ยอดรวมจํานวนเงินในข้อ 4)..................................................... 

 
---------จบข้ันตอนการทํางาน--------- 

สําหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์  โปรแกรมทําการ 475 
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          Bank of Ayudhya Public Company Limited                   
สาขาผูรั้บฝาก       วนัท่ี                    
เพื่อเขา้บญัชี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ช่ือนกัศึกษา      
เลขท่ีบญัชี  189-0-01600-0    (สาขาแจง้วฒันะ 14)

**รับชาํระเฉพาะเงินสด**
รายการ จาํนวนเงิน

1.ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวสัดุการศึกษา 
 3.ค่าบาํรุงการศึกษา (,000 บาท ) 
4.ค่าบาํรุงหอ้งสมุด (,000 บาท)
5.ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (2,000 บาท )
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันา 
   ส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตร (,000 บาท)
7.ลาพกัการศึกษา ( 00 บาท ) 
8.ลาพกัการศึกษากรณีติด I วพ./IS( 2,000 บาท )
9.ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้ 
รวม (บาท) 

ตวัอกัษร 

** ชาํระเงินไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท

   
Bank of Ayudhya Public Company Limited                    ส่วนน้ีสาํหรับธนาคาร

สาขาผูรั้บฝาก       วนัท่ี                
เพื่อเขา้บญัชี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ช่ือนกัศึกษา      
เลขท่ีบญัชี  189-0-01600-0    (สาขาแจง้วฒันะ 14)

**รับชาํระเฉพาะเงินสด**
รายการ จาํนวนเงิน

1.ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวสัดุการศึกษา 
.ค่าบาํรุงการศึกษา (,000 บาท ) 
4.ค่าบาํรุงหอ้งสมุด (,000 บาท)
5.ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (2,000 บาท )
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันา 
   ส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตร (,000 บาท)
.ลาพกัการศึกษา ( 00 บาท )
8.ลาพกัการศึกษากรณีติด I วพ./IS( 2,000 บาท )
9.ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้ 
รวม (บาท) 

ตวัอกัษร 

** ชาํระเงินไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคารผูรั้บเงิน

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคารผูรั้บเงิน

สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (6.1)(6.2) (7) (7.1)(7.2) 

(8) (8.1)(8.2) 

(Ref.No3)

(Ref.No 2) 

(Ref.No1) 

(Ref.No1) 

(Ref.No2)

( Ref.No3) 

(1)                       (2)       (3)       (4)    (5)

         (6)             (6.1)(6.2)                 (7)           (7.1)(7.2)

           (8)           (8.1)(8.2) 



....  83 คู่มือนักศึกษา

วธีิการกรอกรายละเอยีดใบรับชําระเงิน 
  (ใหก้รอกเป็นตวัเลขใหค้รบดงัน้ี)

(1) เลขประจาํตวันกัศึกษา  (0  หลกั)
(2)     ชนิดการลงทะเบียน  = ลงทะเบียนเรียน , 2 = เพิ่มชุดวิชา, 3 = สอบประมวลความรู้ ,  = ยกระดบัคะแนน,  

               5 = สอบวทิยานิพนธ์  ,   =  ลาพกัการศึกษา,  =  แก ้I สอบประมวลความรู้,  8= แก ้I วทิยานิพนธ์,  9= แก ้I คน้ควา้อิสระ    
(3) ปีการศึกษา เช่น  2 ใหใ้ส่ 
(4) ภาคการศึกษา  ระบุเลข  =  ภาคการศึกษาท่ี    ระบุเลข  2 = ภาคการศึกษาท่ี  2 ระบุเลข  3 = ภาคการศึกษาท่ี  3
(5) จาํนวนชุดวชิาท่ีลงทะเบียน  ระบุเลข  =  ชุดวิชา  ระบุเลข 2 = 2 ชุดวชิา 

(6) รหสัชุดวิชาท่ี             (.) ความตอ้งการซ้ือวสัดุ   = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ            (.2) วทิยานิพนธ์ , 2, 3 หรือ 
(7) รหสัชุดวิชาท่ี 2             (7.) ความตอ้งการซ้ือวสัดุ   = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ           (7.2) วทิยานิพนธ์ , 2, 3 หรือ 
(8) รหสัชุดวิชาท่ี 3             (.) ความตอ้งการซ้ือวสัดุ   = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ           (.2) วทิยานิพนธ์ , 2, 3 หรือ 

ในกรณีขอ้ (6) () (8) เป็นชุดวชิาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วทิยานิพนธ์ ในขอ้ (6.) (.) (8.) ใหเ้วน้ช่องวา่ง

หมายเหตุ  
- ค่าลงทะเบียนเรียน หลกัสูตร 5 หน่วยกิต ชุดวิชาละ ,5 บาท  
- ค่าลงทะเบียนเรียน หลกัสูตร 6 หน่วยกิต ชุดวิชาละ 9, บาท  
- ค่าวสัดุการศึกษาชุดวชิาละ 1,5 บาท
- ค่าบาํรุงการศึกษา ตอ้งชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดๆ  รวมการลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต/  
   ประสบการณ์วชิาชีพ
- ค่าบาํรุงหอ้งสมุด  ตอ้งชาํระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาใดๆ  ยกเวน้ การลงทะเบียนอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  หรือ 
   ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ เพียงรายการเดียวไม่ตอ้งชาํระค่าบาํรุงหอ้งสมุด 
- รายการลาํดบัท่ี 5-6 สาํหรับนกัศึกษาใหม่ชาํระในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่เท่านั้น ภาคต่อๆไปไม่ตอ้งชาํระอีก
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1.  เลขประจาํตวันกัศึกษา  10  หลกั   
2.  แบบฟอร์ม 

รายการ เง่ือนไข ค่า    
ธรรม
เนียม 

โปรแกรม
สาํหรับ 
ไปรษณีย ์

 ข้ึนทะเบียนมหาบณัฑิต บ.16 (ป.โท) กรอกแบบฟอร์ม บ.16 1,000 476 
 ข้ึนทะเบียนดุษฎีบณัฑิต บ.16 (ป.เอก) กรอกแบบฟอร์ม บ.16 3,000 476 
 ชาํระเงินเพิ่มค่าลงทะเบียน กรณีชาํระคร้ังแรกไม่ครบ  477 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-ไทย) กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 200 491 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-องักฤษ) กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 200 491 
 หนงัสือรับรองสาํเร็จการศึกษา (มสธ.บ14)  กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 100 491 
 หนงัสือรับรองครบหลกัสูตร (มสธ.บ13) กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 100 491 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-ไทย) กรณียงัไม่สาํเร็จการศึกษา (กรอกแบบฟอร์ม บ.29) 200 492 
 ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.บ15-องักฤษ) กรณียงัไม่สาํเร็จการศึกษา (กรอกแบบฟอร์ม บ.29) 200 492 
 หนงัสือรับรองสถานภาพนกัศึกษา กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 หนงัสือรับรองการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 หนงัสือรับรองอ่ืนๆ (ระบุ...............................................) กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 
 เปล่ียนท่ีอยูท่ี่ใชใ้นการติดต่อกบัมหาวทิยาลยั บ.7 กรอกแบบฟอร์ม บ.7 100 474 
 ต่ออายสุถานภาพ บ.25 กรอกแบบฟอร์ม บ.25 500 474 
 ขอคืนสถานภาพนกัศึกษา บ.30 กรอกแบบฟอร์ม บ.30 2,000 474 
 รักษาสถานภาพหลงัสอบปกป้องวพ/IS  บ.31 กรอกแบบฟอร์ม บ.31 500 474 
 ทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษา บ.26 กรอกแบบฟอร์ม บ.26 100 474 
 คาํร้องขอเปล่ียนคาํนาํหนา้ช่ือ-สกลุ บ.8 กรอกแบบฟอร์ม บ.8 100 474 
 เปล่ียนแผนการศึกษา บ.38 กรอกแบบฟอร์ม บ.38 500 474 
 เปล่ียนหลกัสูตร/วชิาเอก บ.9 กรอกแบบฟอร์ม บ.9 500 474 
 เปล่ียนแปลงการลงทะเบียนชุดวชิา/โอนยา้ยชุดวชิา บ.11 กรอกแบบฟอร์ม บ.11 500 474 
 เปล่ียนประเภทนกัศึกษาทดลองเรียนเป็นสามญั บ.33 กรอกแบบฟอร์ม บ.33 500 474 
 โอนชุดวชิาท่ีเคยศึกษาจาก มสธ. บ.19 กรอกแบบฟอร์ม บ.19                      คร้ังละ 500 474 
 ขอโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษาบ.19 กรอกแบบฟอร์ม บ.19                  ชุดวชิาละ 1,000 474 
 ขอโอนชุดวิชาท่ีไดรั้บการเทียบงานรายวิชา บ.18 กรอกแบบฟอร์ม บ.18                  ชุดวชิาละ 1,000 474 
 ขอเทียบงานรายวชิา/ความรู้/ประสบการณ์ บ.32 กรอกแบบฟอร์ม บ.32                      คร้ังละ 500 474 

 
3.  ปีการศึกษา/ภาค.................................../......................................... 
4.  ช่ือ-สกลุ  นกัศึกษา…………………………………………………………………. 
5.  จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ (ยอดรวมจาํนวนเงินท่ีชาํระตามขอ้ 2)............................................บาท 

---------จบขั้นตอนการทาํงาน----------- 

แบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมคาํร้องระดบับัณฑติศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post 



คณะบรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัลภาสบายยิ่ง

 (ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา)

คณะผู้รวบรวมและจัดทำา
 1.นางสาวอรสาอดิเรกผลิน

  (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)

 2.นายจิรศักดิ์ศรีชาญกิจ

  (นักวิชาการศึกษาฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)

 3.นางสาวขนิษฐาใจสมุทร

  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)

 4.นางนงค์ลักณ์รุ่งวิทยาธร

  (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา)

 5.นางวรรณาอรุณทอง

  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา)

 6.นางสาวอำานวยก้อนบุญไสย์

  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา)

จัดทำาโดย

 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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