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ปฏิทินการศึกษา
กำหนดกำรเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียนและกำรสอบจะระบุไว้ที่ปฏิทินประจำปีกำรศึกษำ นักศึกษำสำมำรถดูได้ที่
เว็บไซต์ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำดังรูปด้ำนล่ำง ทั้งนีฝ้ ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำจะส่ง link ให้
นักศึกษำทำง SMS ทุกปีกำรศึกษำ ประมำณวันที่ 15 มิถุนำยน ของทุกปี

XXXX

การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา

สาหรับนักศึกษาใหม่ หลังจำกที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนแล้วสำมำรถยื่นแบบฟอร์มเพื่อทำบัตรนักศึกษำ โดยไม่มี
ค่ำธรรมเนียม
กรณีขอทาบัตรใหม่ เนื่องจากข้อมูลคานาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ที่ปรากฏบนบัตรประจาตัวนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยออกให้ไม่ถูกต้องตามใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ ให้นักศึกษำยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่ไปที่สำนักบัณฑิตศึกษำ
โดยไม่ต้องแนบรูปถ่ำยและไม่ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ ภำยในวันที่ 30 สิงหำคม
การขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาเนื่องจากบัตรหาย/ชารุด/เปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
1. กรณีบัตรประจาตัวนักศึกษาหาย นักศึกษำต้องดำเนินกำรแจ้งควำม ณ สถำนีตำรวจในพื้นที่ที่บัตรหำย เพื่อนำ
ใบแจ้งควำมไปยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษำฉบับใหม่ โดยกำรขอทำบัตรใหม่ มีค่ำธรรมเนียม สำหรับกำรออกบัตร
ประจำตัวนักศึกษำฉบับใหม่ ฉบับละ 100 บำท
2. กรณีบัตรนักศึกษาชารุด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล นักศึกษำต้องดำเนินกำรดังนี้
2.1 กรณี บั ต รช ารุ ด ให้ ยื่ น ค ำร้ อ งถึ ง ส ำนั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ เพื่ อ ขอท ำบั ต รใหม่ เ นื่ อ งจำกบั ต รเดิ ม ช ำรุ ด โดย
ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรออกบัตรประจำตัวนักศึกษำฉบับใหม่ ฉบับละ 100 บำท
2.2 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ให้ยื่นคำร้อง (มสธ.บ8) ส่งถึงสำนักบัณฑิตศึกษำ
เพื่อดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในฐำนข้อมูลประวัตินักศึกษำ ในกรณีนี้นักศึกษำต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลและทำบัตรประจำตัวฉบับใหม่จำนวน 100 บำท
การทาบัตรนักศึกษา นักศึกษำทุกคนต้องกรอกรำยละเอียดลงในแบบแบบฟอร์มกำรทำบัตร เพื่อจัดเก็บเป็น
หลักฐำนสำหรับกำรตรวจสอบลำยเซ็นของนักศึกษำในกำรเข้ำสอบ ให้นักศึกษำดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษำ พร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2. แนบรูปถ่ำยขำวดำหรือรูปถ่ำยสี ขนำด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้ำตรง แต่งกำยสุภำพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ
ดำหรือแว่นตำกันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ พื้นหลังภาพถ่ายสีสุภาพ ถ่ำยภำพมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3. กรณีมีค่ำธรรมเนียมให้ชำระเงินผ่ำน ณ ทีท่ ำกำรไปรษณียท์ ุกแห่ง ระบบ pay@post โปรแกรม 474 มสธ. บ 26
4. ส่งเอกสำรไปยัง
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ สำนักบัณฑิตศึกษำ
อำคำรวิชำกำร 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ทำบัตรนักศึกษำระดับ ป.เอก)

นักศึกษำดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ หัวข้อ Download > แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน/คำร้อง เมื่อดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักบัณฑิตศึกษำจะจัดส่งบัตรไปให้นกั ศึกษำทำงไปรษณีย์

แบบฟอร์มทาบัตรนักศึกษา

แนบรูปถ่ าย
ขนาด 1 นิว้

เลขประจาตัวนักศึกษา……………………………………………..
สาขาวิชา …………………………………………….………...………
แขนงวิชา ………………………. วิชาเอก ………………………….
กรอกคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล ( ตัวบรรจง )
 นาย  นาง

 นางสาว

 ชั้นยศ / อื่น ๆ ( ระบุ ) ……………………………………….……………………….……………
ชื่อ – ชื่อสกุล ( ไทย ) …………………………………….………………………………………….…...…..
( อังกฤษ ) ………………………………………………………………………………..……
ลายมือชื่อ..............................................................................
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………..……………………………..……

แบบฟอร์มการชาระค่าธรรมเนียมคาร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post

1. เลขประจาตัวนักศึกษา 
2. แบบฟอร์ม
รายการ
 ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา บ.26

เงื่อนไข
กรอกแบบฟอร์ม บ.26

ค่า
ธรรม
เนียม

โปรแกรม
สาหรับ
ไปรษณีย์

100

474

3. ปีการศึกษา/ภาค.................................../.........................................
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………………………………………….
5. จานวนเงินที่ต้องชาระ 100 บาท
(กรณีนักศึกษาใหม่ทาบัตรครั้งแรกไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม)
ชำระผ่ำน Krungthai Next

วิธีการชาระค่าลงทะเบียนเรียน
คาแนะนาก่อนลงทะเบียนเรียน
ก่อนลงทะเบียนเรียนนักศึกษำควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโครงสร้ำงหลักสูตรและชุดวิชำที่จะ
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร เพื่อให้ทรำบว่ ำต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใด โดยตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์
ข้อมูลกำรเรียนและกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ > หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ(เมนูด้ำนซ้ำยมือ) > เลือกปี
กำรศึกษำที่เข้ำเรียนที่ (หลักสูตรย้อนหลังปีกำรศึกษำ) > เลือก สำขำวิชำ แขนง วิชำเอก
2. เมื่อทรำบว่ำต้องกำรจะลงทะเบียนชุดวิชำใดแล้วต้องตรวจสอบว่ำชุดวิชำนั้นเปิดให้ลงทะเบียนเรียนหรือไม่
โดยตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ข้อมูลกำรเรียนและกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ > ชุดวิชำที่เปิดให้ลงทะเบียน
เรียนประจำปีกำรศึกษำ
3. เมื่อตรวจสอบแล้วว่ำชุดวิชำที่ต้ องกำรลงทะเบียนเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอน ให้ลงลงทะเบียนเรียนโดย
ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับลงทะเบียนเรียนผ่ำนไปรษณีย์หรือธนำคำรที่มหำวิทยำลัยประชำสัมพันธ์ในกำรรับ
ลงทะเบียนเรียนระดับป.โท ในแต่ละภำคกำรศึกษำเท่ำนั้น โดยดำวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ข้อมูลกำรเรียนและกำรเรียน
กำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ > Download > แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง เลือกดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ส ำหรั บ
ลงทะเบียนเรียนตำมช่องทำงที่นักศึกษำสะดวก เพื่อนำไปยื่นชำระค่ำลงทะเบียนเรียนตำมช่องทำงนั้นๆ

ลงทะเบียนเรี ยนตำมช่วงเวลำที่กำหนด
ศึกษำชุดวิชำตำมโครงสร้ ำงหลักสูตร
ตรวจสอบตำรำงสอบ วันเวลำสอบ

กำรลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตำมโปรแกรมที่สำขำวิชำหรือตำมที่สำนักวิชำกำรแนะนำ
จะทำให้สำเร็จกำรศึกษำช้ำกว่ำกำหนด

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน
1. ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ Pay at Post ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
1.1 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ pay at post ตำมคำแนะนำก่อนลงทะเบียนเรียน
1.2 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำลงทะเบีนเรียนให้ครบถ้วน นำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วไปยื่นชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยกำรละ 10 บำท ทีบ่ ริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
1.3 เก็บรำยกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ

2. ลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
2.1 เคาเตอร์ธนาคาร
2.1.1 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนธนำคำรที่มหำวิทยำลัยประชำสัมพันธ์ในกำรรับ
ลงทะเบียนเรียนระดับป.เอก ในแต่ละภำคกำรศึกษำเท่ำนั้น ตำมคำแนะนำก่อนลงทะเบียนเรียนข้อ 3
2.1.2 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน นำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วไปยื่นชำระเงิน ค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยกำรละ 10 บำท ทีธ่ นำคำร
2.1.3 เก็บรำยกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ
2.2 บริการกรุงศรีออนไลน์
2.2.1 นักศึกษำจะต้องมีบัญชีของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และสมัครเป็นสมำชิกกรุงศรีออนไลน์
2.2.2 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่ำน Krungsri e-payment โดยตัดเงินค่ำลงทะเบียนจำกบัญชีธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำ จำกัด สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษำ หัวข้อลงทะเบียนเรียน
2.3 ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.3.1 สอดบัตร ATM ของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ในตู้ ATM ของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
2.3.2 เลือกรำยกำร ชำระสินค้ำและบริกำร > สินค้ำบริกำรอื่นๆ > ระบุเลขที่บัญชี > ออมทรัพย์
2.3.3 ใส่เลขที่บัญชีของ มสธ 189-0-01600-0 ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนทำรำยกำรต่อไป
2.3.4 ระบุเลขที่อ้ำงอิง 1 เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษำ 10 หลัก ตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องก่อนทำ
รำยกำรต่อไป
2.3.5 ระบุเลขที่อ้ำงอิง 2 เป็นรหัสชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียน 5 หลัก (สำหรับชุดวิชำทั่วไป) และ 6 หลัก
(สำหรับชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ โดยเพิ่ม เลข 1, 2, 3, 4 ต่อท้ำยรหัสชุดวิชำวิทยำนิพนธ์) กรณีลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชำ
ให้กรอกรหัสชุดวิชำเรียงกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรค และตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องก่อนทำรำยกำรต่อไป
2.3.6 รำยกำรที่ต้องตรวจสอบ เลขที่บัญชีของ มสธ. / รหัสประจำตัวนักศึกษำ /รหัสชุดวิชำที่ลงทะเบียน
เรียน เมื่อตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วให้นักศึกษำกรอกตัวเลขจำนวนเงินค่ำลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบ ยืนยัน
ควำมถูกต้องก่อนทำรำยกำรต่อไป
2.3.7 เก็บรำยกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ

3. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร/ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์
3.1 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำน มสธ./ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ตำม
คำแนะนำก่อนลงทะเบียนเรียนข้อ 3 หรือขอรับแบบฟอร์ม ณ จุดให้บริกำร
3.2 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน นำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วไปยื่นชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ ชำระด้วยเงินสดเท่ำนั้น ส่วนที่
ศูนย์บริกำรร่วมแบบครบวงจร อำคำรบริกำร 1 ชั้น 1 มสธ. สำมำรถชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต โดยบัตรเครดิต
นักศึกษำต้องชำระค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรียกเก็บเพิ่มเติม ทุกประเภทของบัตรเครดิต
3.3 เก็บรำยกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ
4. ผ่าน Application กรุงไทย NEXT
4. ผ่าน Application กรุงไทย NEXT
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1

2

รหัสอ้ำงอิงไม่จำเป็นต้องเท่ำกับ
จำนวนหลักที่ธนำคำรระบุ
ให้ยึดตำมคำชี้แจงของมหำวิทยำลัย
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เลือก 80465 เท่ำนั้น

1. เลือกเมนูจ่ายเงิน
2. เลือกหมวดหมู่
3. กรอก 80465 เพื่อค้นหา (ต้องค้นจากรหัสกิจกรรมนี้เท่านั้น ห้ามชาระผ่าน รหัสอื่น เนื่องจากข้อมูลจะไม่สง่ ไปยังฝ่าย
ทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)
4. เลือกรายการที่แสดงจากการค้นด้วยรหัส(Comp code) 80465
5. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและคาชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1 รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าถัดไป
(จานวนหลักที่แสดงบนแอพพลิเคชันของธนาคารไม่ต้องสนใจ ให้กรอกตามข้อมูลจริงที่ต้องกรอกแต่หา้ มเกิน 18 หลัก หากจานวนชุด
วิชามากกว่า 18 หลักให้ดาเนินการแบ่งชาระเงิน 2 ครั้ง)

5. การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ไทยพาณิชย์ SCB EASY

เลือกเมนูธุรกรรมของฉัน

เลือกเมนูจ่ายบิล

กรอกเลขบัญชี 3283022798 เพื่อค้นหา

1. เลือกเมนูธุรกรรมของฉัน
2. เลือกเมนูจ่ายบิล
3. กรอกเลขบัญชี 3283022798 เพื่อค้นหา (ต้องค้นจากเลขบัญชีนี้เท่านัน้ ห้ามชาระผ่าน บัญชีอื่น เนื่องจากข้อมูลจะไม่
ส่งไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)
4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและคาชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1 รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าถัดไป

6. การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application กรุงศรี KMA

1. เลือกเมนูจ่ายบิล
2. เลือกบัญชีของนักศึกษาที่จะใช้ชาระเงิน
3. กรอก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อค้นหา เลือกบัญชี 189-0-01600-0 เท่านั้น (ห้ามชาระผ่าน บัญชีอื่น เนื่องจากข้อมูลจะไม่
ส่งไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)
4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและคาชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1 รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าต่อไป

ตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในการชาระผ่าน Application ธนาคาร
กรุงไทย NEXT / ไทยพาณิชย์ SCB EASY/ กรุงศรี KMA
ตัวอย่างหากประสงค์ลงทะเบียนเรียนตามรูปในแบบฟอร์ม นักศึกษาต้องกรอกรหัสอ้างอิงตามรูป

ชาระผ่าน counter ธนาคาร
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ชาระผ่าน กรุงไทยNEXT

คำชีแ้ จงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร
ประเภทกิจกรรม
01= ลงทะเบียนแก้ I ดุษฎีนิพนธ์, 02 = ลงทะเบียนเรียน , 03 = เพิ่มชุดวิชา,
04= ลงทะเบียนแก้ I การศึกษาค้นคว้าอิสระ , 06 = ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ, 35 = ยกระดับคะแนน,
36=สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 37 = สอบวัดคุณสมบัติ , 40 = ลงทะเบียนสอบทดแทน
ปีการศึกษา เช่น 2559 ให้ใส่ 59
ภาคการศึกษา ระบุเลข 1 = ภาคการศึกษาที่ 1, ระบุเลข 2 = ภาคการศึกษาที่ 2,
วัสดุ คือความต้องการ 1 = ซื้อ , 2 = ไม่ซื้อ ขั้น ดพ. = 01,02,03 04 ,05,06,07,08,09,10,11,12 หากไม่ใช่ชุดดุษฎีนิพนธ์ ให้กรอกเลข 00

ชื่อผู้ชำระเงินจะแสดงตำมชื่อบัญชีที่ติดตั้ง Application
นักศึกษำหลำยท่ำนอำจจะใช้บัญชีผู้อื่นในกำรลงทะเบียนเรียน
ฝ่ำยทะเบียนจะยึดจำกรหัสนักศึกษำที่ระบุในรหัสอ้ำงอิง 1

ดังนั้นกำรระบุรหัสอ้ำงอิงสำคัญมำก
โปรดตรวจทำนให้ถูกต้องก่อนยืนยันชำระเงิน

ช่องทางการ
ลงทะเบียน
เรียน

OSS /ศูนย์ วิทย
บริกำรและชุมชน
สัมพันธ์

Application
กรุงศรี KMA
กรุงทย Ktb-next
ไทยพำณิชย์ SCB-Easy

Counter
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์

ไปรษณีย์
pay@post
โปรแกรม 658

ไปรษณีย/์ ธนาคาร(ที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน) จะส่งข้อมูลการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย นักศึกษากรุณาเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เพื่อยืนยัน
เมื่อพบปัญหาการลงทะเบียนไม่ต้องส่งไปที่มหาวิทยาลัยเพราะอาจสูญหายได้

นักศึกษำที่ประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลต่อกิจกรรมต่ำงๆ
ในภำคกำรศึกษำที่จะลงทะเบียนเรียน
ให้รีบดำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดกำรลงทะเบียนเรียน

คาแนะนาเพิ่มเติม
1. กำรลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบทุกประเภท เช่น กำรลงทะเบียนเรียนชุดวิชำปกติ ชุดวิชำอบรม
เข้มเสริมประสบกำรณ์ดุษฎีบัณฑิต ชุดวิชำดุษฎีนิพนธ์ สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติ เป็นต้น ต้องระบุ
รหัสชุดวิชำทุกชุดที่ลงทะเบียน เพรำะเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ในกำรลงทะเบียน กำรลงทะเบียนเรียนจึงจะสมบูรณ์
2. กำรลงทะเบียนเรียนชุดวิชำกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์ดุษฎีบัณฑิต ต้องลงทะเบียนเรียนเป็นชุด
สุดท้ำย คือต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมหรือหลังลงทะเบียนเรียนชุดดุษฎีนิพนธ์ 12
3. ใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนเรียน นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนผ่ำนศูนย์บริกำรร่วมแบบครบวงจร หรือศูนย์
วิทยพัฒนำ มสธ. นักศึกษำจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนที่ออกโดยมหำวิทยำลัย ณ วันที่ลงทะเบียน กำร
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ กองคลังของมหำวิทยำลัยจะดำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนเรียนให้
นักศึกษำหลังจำกได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของจำนวนเงินที่ได้รับชำระจำกหน่วยงำนที่รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
จะใช้เวลำในกำรดำเนินกำรประมำณ 1 เดือน หำกต้องกำรใช้ใบเสร็จรับเงินกรณีเร่งด่วนให้แจ้งไปที่งำนรับลงทะเบียน
เรียนระดับบัณฑิตศึกษำ โทร 0 2504 7560 - 4
4. กำรชำระเงินทุกช่องทำง นักศึกษำต้องเก็บหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็น
หลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ

รายชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและกาหนดการสอบ
ให้ตรวจสอบข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ โดยถือว่าเป็นปัจจุบันที่สุด

กาหนดการลงทะเบียนเรียน

กิจกรรม
จัดส่ง SMS ลงทะเบียนประจำปี
ลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียนเพิม่ ชุดวิชำ
ลงทะเบียนเรียนกรณีชุดวิชำที่รอผลกำรเรียน
วันสุดท้ำยของกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น

ภาคปลาย
ภำยใน 15 มิถุนำยน
1-31 กรกฏำคม 2-31 มกรำคม
ภำยใน 15 สิงหำคม
15 กุมภำพันธ์
หลังวันประกำศผลกำรเรียนทำง website ภำยใน 15 วัน
ภำยใน 15 สิงหำคม
15 กุมภำพันธ์
-

กรณีที่จะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
ให้รอผลการเรียนของภาคล่าสุดก่อน
เพื่อให้ทราบว่าจะต้องลง ดพ ขั้นไหน
หรือจะต้องแก้ I
หลังวันประกาศผลทางเว็บไซต์ ต้องลงทะเบียนภายใน 15 วัน
หากลงทะเบียนมาผิดเนื่องจากไม่รอผลไม่สามารถขอคืนเงินได้

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
กำรสอบชุดวิชำประจำภำคกำรศึกษำ กำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) กำรสอบโครงกำรดุษฎี
นิพนธ์ กำรสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ และกำรเข้ำรับกำรสัมมนำเข้มเสริมประสบกำรณ์ตำมที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร
ดังนี้
(ก) กำรสอบชุดวิชำประจำภำคกำรศึกษำ เป็นกำรสอบประจำภำคกำรศึกษำ เพื่อวัดว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ในชุดวิชำ
ซึ่งอำจเป็นกำรสอบข้อเขียนหรือกำรวัดผลกำรศึกษำโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษำจะต้องสอบชุดวิชำทุกชุดวิชำที่
ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชำนั้นได้ถอนอย่ำงถูกต้องตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
(ข) กำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบปำกเปล่ำ หรือเป็นกำรสอบ
ข้อเขียนอย่ำงเดียว สำหรับนักศึกษำหลักสูตรปริญญำเอกเพื่อประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำในทฤษฎี
พื้นฐำนและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวัดศักยภำพในกำรเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงกำรดุษฎีนิพนธ์ กระทำโดยคณะกรรมกำร
สอบวัดคุณสมบัติที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัย เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน ๓ คน โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ นักศึกษำมีสิทธิ
สอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน ๒ ครั้ง
(ค) กำรสอบโครงกำรดุษฎีนิพนธ์ เป็นกำรสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติโครงกำรดุษฎีนิพนธ์ กระทำโดยคณะกรรมกำรสอบ
โครงกำรดุษฎีนิพนธ์ที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน ๕ คน โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ และ เมื่อมหำวิทยำลัยได้อนุมัติโครงกำรดุษฎีนิพนธ์
แล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสำระสำคัญเกี่ยวกับโครงกำรดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษำต้องยื่นคำร้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ และต้อง
ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
(ง) กำรสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ เป็นกำรสอบเพื่อประเมินผลงำนดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษำหลักสูตรปริญญำเอก
ประกอบด้วย กำรตรวจประเมินคุณภำพผลงำน กำรทดสอบควำมรู้ ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ และกำร
ประชุมพิจำรณำผลงำนของกรรมกำร กระทำโดยคณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๕ คน ที่คณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ และให้ถือว่ำสอบผ่ำนเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสอบ
ดุษฎีนิพนธ์โดยประเมิน จำกคะแนนเสียงข้ำงมำก นักศึกษำมีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน ๒ ครั้ง
กรณีที่มีควำมจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์มำกกว่ำ ๕ คน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัย
(จ) กำรเข้ำสัมมนำเข้มเสริมประสบกำรณ์ดุษฎีบัณฑิตหรือสัมมนำเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพดุษฎีบัณฑิต เป็น
กิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษำหลักสูตรปริญญำเอกจะต้องเข้ำรับกำรสัมมนำ เพื่อพัฒนำทักษะและบุคลิกภำพที่
เหมำะสม ส่งเสริมภำวะผู้นำ รวมทั้งกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำวิชำชีพ ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อน
สำเร็จกำรศึกษำหรือตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

กำรประเมินผลกำรศึกษำของแต่ละชุดวิชำ ให้กระทำเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีควำมหมำย
และค่ำคะแนนต่อหน่วยกิต
ควำมหมำย
คะแนนต่อหน่วยกิต
ดังนี้ อักษรระดับคะแนน
A
ผลกำรประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ผลกำรประเมินขั้นดีมำก (Very Good)
๓.๕
B
ผลกำรประเมินขั้นดี (Good)
๓.๐
C+
ผลกำรประเมินขั้นค่อนข้ำงดี (Fairly Good) ๒.๕
C
ผลกำรประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
๒.๐
D
ผลกำรประเมินขั้นอ่อน (Poor)
๑.๐
F
ผลกำรประเมินขั้นตก (Failed)
๐

นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ ๒.๐ จำกระบบ ๔ ระดับคะแนน ถือว่ำสอบไม่ผ่ำน
ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชำนั้นใหม่

ผลกำรศึกษำ อำจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
P (Passed)
U (Unsatisfactory)
I (Incomplete)
IP (In Progress)

W (Withdrawn)
N (Not Graded and Credited)
SP (Suspended)

สอบผ่ำนสำหรับกำรประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
สอบไม่ผ่ำนสำหรับกำรประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
กำรประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรมครบตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ผลกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำตำมจำนวนหน่วยกิต
ที่ได้รับกำรประเมินในภำคกำรศึกษำนั้น
กำรยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษำขอถอนชุดวิชำที่
ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ไม่นับคะแนน
ผลสอบของชุดวิชำที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน
ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

กำรนับจำนวนหน่วยกิตและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจำกทุกชุดวิชำ ที่มีค่ำคะแนน และให้กระทำเมื่อสิ้น
ภำคกำรศึกษำแต่ละภำค
กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน ให้บันทึกผลคะแนนในภำคกำรศึกษำหลังสุดตำมที่เป็นจริง ส่วน
ผลกำรสอบเดิมจะบันทึกเป็น N หรือ SP

กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ กำหนดกำรประเมินผลเป็ น ๔ ระดับ ดังนี ้
การสอบดุษฎีนิพนธ์ กาหนดการประเมินผลเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน
Outstanding
Very Good
Good
Unacceptable

ผลการประเมิน
ผ่ำนระดับยอดเยี่ยม
ผ่ำนระดับดีมำก
ผ่ำนระดับดี
ไม่ผ่ำน

นักศึกษำที่ได้ผลกำรประเมิน Unacceptable (ไม่ผ่ำน) ต้องสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่
ในกรณีนักศึกษำทำกำรทุจริตในกำรสอบ ให้ดำเนินกำรตำมที่ระเบียบมหำวิทยำลัยกำหนด
มหำวิทยำลัยอำจกำหนดกำรประเมินผลกำรศึกษำอย่ำงอื่นเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
นิคิศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต
บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

ศึกษำศำสตร์
ศึกษำศำสตร์
ศึกษำศำสตร์
วิทยำกำรจัดกำร
วิทยำกำรจัดกำร
นิติศำสตร์
รัฐศำสตร์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
นิเทศศำสตร์
นิเทศศำสตร์
เกษตรศำสตร์ และสหกรณ์
เกษตรศำสตร์ และสหกรณ์

แขนงวิชา/วิชาเอก

กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกำ
กำรแนะแนวและกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ
รัฐประศำสนศำสตร์
กำรจัดกำรธุรกิจและกำรบริกำรสำธำรณสุขศำสตร์
นวัตกรรมกำรสือ่ สำรทำงกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
กำรจัดกำรกำรผลิตพืชและกำรพัฒนำ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
อัตราเหมาจ่าย ชาระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร
ภาคการศึกษาละ

65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
105,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท
65,000 บำท

5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท

ค่ำรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ ๕,๐๐๐ บำท
ค่ำลงทะเบียนสอบโครงกำรดุษฎีนิพนธ์ กำรสอบครั้งที่ ๒ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บำท
ค่ำลงทะเบียนกำรสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บำท
ค่ำลงทะเบียนกำรสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บำท
ค่ำขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกเอกสำรสำคัญ กรณีขอฉบับที่ ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บำท
ค่ำบำรุงกำรศึกษำภำยหลังจำกชำระค่ำบำรุงกำรศึกษำเหมำจ่ำยครบ ๖ ภำคกำรศึกษำแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ ๒๕,๐๐๐ บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพภำยหลังกำรสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ภำคกำรศึกษำละ ๕,๐๐๐ บำท
ค่ำปรับกรณีกำรลงทะเบียน หรือเพิ่มชุดวิชำล่ำช้ำภำยหลังสิ้นสุดกำหนดกำรลงทะเบียนตำมปฏิทินกำรศึกษำ
วันละ ๑๐๐ บำท นับถึงวันที่ชำระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท ต่อภำคกำรศึกษำ

การลาพักการศึกษา
ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ค่าลงทะเบียนลาพัก
การศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ซึ่งสำมำรถชำระค่ำธรรมเนียมได้ที่ ศูนย์บริกำรร่วมครบวงจร อำคำรบริกำร
1 ชั้น 1 (One Stop Service) หรือศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
กำรลงทะเบียนเรียน/ลำพักกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือทำงไปรษณีย์ไทย ผ่ำนระบบ pay@post
หำกนักศึกษำขำดกำรติดต่อโดยไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลำพักกำรศึกษำติดต่อกันเกิน 2 ภำคกำรศึกษำ
นักศึกษำจะถูกคัดชื่อออกและถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
การลาพักการศึกษา ติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา
นักศึกษำที่ลำพักติดต่อกัน 2 ภำคกำรศึกษำแล้ว หำกประสงค์ลำพักต่อในภำคกำรศึกษำที่ 3 ต้องส่ง
คำร้องขออนุญำตสำขำวิชำและสำขำวิชำได้แจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ สำนัก
บัณฑิตศึกษำ ก่อนสิ้นสุดกำหนดกำรลงทะเบียนเรียนของภำคนั้นๆ เพื่อสำนักบัณฑิตศึกษำจะได้แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ถึงนักศึกษำเพื่อดำเนินกำรได้ทันตำมกำหนดปฏิทินกำรลงทะเบียนเรียน/ลำพักกำรศึกษำ

การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษำ ที่สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ผ่ำนแล้ว แต่ยังไม่ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ และยังไม่ส่ง
หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ให้กับฝ่ำยส่งเสริมมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ ตำมเงื่อนไขกำรขอสำเร็จกำรศึกษำ หรือ
ตำมกำหนดกรอบระยะเวลำกำรขอสำเร็จกำรศึกษำดังตำรำงด้ำนล่ำงถือว่ำยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำจะต้อง
ชำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 5,000 บำท ไปจนกว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ ทั้งนี้ไม่เกินสอง
ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน

กรอบระยะเวลาการดาเนินกระบวนงานขอสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาค

ต้น
ดพ.
ปลาย
ดพ.

สำขำวิชำส่งหน้ำอนุมัติ/บทคัดย่อ
เพื่อรับรองที่ กก.บัณฑิต มสธ./
สำขำวิชำ

นักศึกษำส่ง
รูปเล่ม/สำขำวิชำ
เสนอสภำวิชำกำรให้ควำม
หลักฐำนกำร
เห็นชอบสำเร็จกำรศึกษำ
เผยแพร่ และมติ
รับรองฯ ให้ ฝสส.

เสนอสภำ
มหำวิทยำลัย
เพื่ออนุมัติ
กำรสำเร็จ
กำรศึกษำ

ภำยใน มี.ค.

กก.บัณฑิต มสธ. ภำยใน เม.ย.

ภำยใน พ.ค.

ภำยใน มิ.ย.

ภำยใน ก.ค.

ภำยใน พ.ย.

กก.บัณฑิต มสธ. ภำยใน ธ.ค.

ภำยใน ม.ค

ภำยใน ก.พ

ภำยใน มี.ค.

วันสุดท้ำยของ
กำรสอบ
ปกป้อง

นักศึกษำต้อง
ส่ง ดพ. ให้
สำขำวิชำ
รับรอง

ภำยใน ก.พ.
ภำยใน ต.ค.

เงื่อนไขกำรสำเร็จกำรศึกษำ
1. ศึกษำชุดวิชำครบตำมหลักสูตรที่กำหนดและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2. ส่งดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ตำมรูปแบบและจำนวนเล่ม/Copy/CD ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนจำกดุษฎีนิพนธ์
4. ไม่มีหนีส้ ินค้ำงชำระกับมหำวิทยำลัย

ค่าปรับกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด
1. ค่ำปรับกรณีกำรลงทะเบียนเรียน หรือเพิ่มชุดวิชำล่ำช้ำ หลังสิ้นสุดกำหนดกำรลงทะเบียนตำมปฏิทิน
กำรศึกษำ วันละ 100 บำทนับถึงวันที่มำชำระ แต่ไม่เกิน 2,000 บำท ต่อภำคกำรศึกษำ
2. ค่ำปรับกรณีลงทะเบียนล่ำช้ำสำหรับชุดวิชำดุษฎีนิพนธ์ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องรอผลกำรสอบ หรือรอผล
ค่ำเฉลี่ยสะสมรำยภำคกำรศึกษำก่อนลงทะเบียนเรียน อัตรำค่ำปรับลงทะเบียนล่ำช้ำให้เป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย
3. นักศึกษำที่จะลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งแรก หรือลงทะเบียนเรียนแก้ I ดุษฎีนิพนธ์ ที่ต้องรอเกรด
ของภำคกำรศึกษำก่อนลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนหลังวันประกำศผลทำงเว็บไซต์ ภำยใน 15 วันโดยไม่ต้อง
เสียค่ำปรับลงทะเบียนล่ำช้ำ หำกชำระหลัง 15 วัน จะมีค่ำปรับล่ำช้ำวันละ 100 บำท
หมายเหตุ
1. นักศึกษำที่จะลงทะเบียนล่ำช้ำต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ำชุดวิชำทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนยังไม่มีกำรจัดกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ของชุดวิชำนัน้ ๆ จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้
2. หำกนักศึกษำลงทะเบียนเรียนมำโดยไม่ชำระค่ำปรับล่ำช้ำจะไม่ได้รับกำรยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน และถือว่ำเป็น
กำรลงทะเบียนเรียนทีไ่ ม่สมบูรณ์

การเปลี่ยนที่อยู่
มหำวิทยำลัยจะจัดส่งเอกสำรกำรสอนและข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ให้แก่นักศึกษำโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ที่นักศึกษำแจ้งไว้สำหรับกำร
ติดต่อกับมหำวิทยำลัย หำกนักศึกษำไม่สะดวกในกำรใช้ที่อยู่เดิม นักศึกษำสำมำรถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับ
มหำวิทยำลัยได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.บ7 (นักศึกษำสำมำรถ Download แบบฟอร์มได้จำก Website ของมหำวิทยำลัย
ได้) พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมขอเปลี่ยนที่อยู่ ครั้งละ 100 บำท เมื่อดำเนินกำรแล้วให้จัดส่งเอกสำรทั้งหมดไปที่สำนัก
บัณฑิตศึกษำ ทั้งนีส้ ำมำรถเปลีย่ นออนไลน์และชำระผ่ำน App Krungthai-Next ได้ โดยเข้ำไปที่ เว็บไซต์กำรเรียนกำรสอน
ระดับบัณฑิตศึกษำ > ดำวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง > เปลี่ยนที่อยู่ และดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่แจ้งในเว็บไซต์
1
2

3

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษำสำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยเข้ำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเลือก ข้อมูลกำร
เรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งแรกที่เข้ำใช้ต้องลงทะเบียนก่อนดังรูปด่ำนล่ำง จำกนั้นนักศึกษำจะสำมำรถเข้ำ
ตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียน ผลกำรเรียน และผลกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอด ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์จะอัพเดตข้อมูล
ทุก 20 วัน หำกข้อมูลไม่ถูกต้องนักศึกษำสำมำรถแจ้งเปลีย่ นแปลงไปทีฝ่ ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ 02-5047560-4
หรือหำกพบปัญหำกำรเข้ำใช้งำนสำมำรถแจ้งไปยังสำนักคอมพิวเตอร์ 02-5047412

User Name คือ รหัสนักศึกษา
กรอก password ตามที่ลงทะเบียนใช้ระบบไว้

ลงทะเบียนใช้ระบบ สำหรับกำรเข้ำใช้ครั้งแรก หรือ กรณีลืมรหัสผ่ำน

เมนูแนะนา ดังรูปด้านล่าง

ประวัติ
ส่วนตัว

ประวัตผิ ล
กำรศึกษำ

ตรวจสอบ
สนำมสอบ

ประวัติส่วนตัว แสดงข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ/ที่อยู่/ประวัติกำรศึกษำที่ใช้สมัคร/ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
หำกข้อมูลไม่ถูกต้องตำมที่ระบุในใบสมัคร ให้ติดต่องำนรับสมัคร 025047560-4

ประวัติกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูล ชือ่ /ที่อยู/่ แผนกำรศึกษำ หำกข้อมูลไม่ถกู ต้อง ให้ติดต่องำนคำร้อง 025047560-4
ประวัติผลกำรศึกษำ หำกข้อมูลกำรลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่องำนทะเบียน 025047562
หำกข้อมูลผลกำรเรียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่องำนประมวลผลสอบ 025047563

สนำมสอบรำยบุคคล

ข้อมูลกำรจัดสนำมสอบจะแสดงก่อนวันสอบประมำณ 30 วัน ทั้งนี้จะจัดให้เป็นสนำมสอบประจำจังหวัดตำมที่อยู่ที่ใช้ตดิ ต่อ
มหำวิทยำลัย ดังนั้นหำกไม่สะดวกตำมที่อยู่ดังกล่ำว นักศึกษำต้องแจ้งเปลี่ยนสนำมสอบก่อนสอบไม่น้อยกว่ำ 45 วัน

Fax คาร้องเปลี่ยนสนามสอบไปที่ 02503 3675
การสอบไล่ภาคต้น ส่งคาร้องได้ภายใน 15 ธันวาคม
การสอบไล่ภาคปลาย ส่งคาร้องได้ภายใน 15 มิถุนายน

แบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบ Pay at Post
สาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก

โปรแกรมทำกำร 658 (สำหร ับเจ้ำหน้ำทีไ่ ปรษณีย)์
1)
2)
3)
4)

ชื่อ..................................สกุล.............................................................................
ID นักศึกษา (10 หลัก)......................................................................................
ปี/ภาค..................................(ตัวอย่าง...........2566/1.............)
ชุดวิชาที่การลงทะเบียน
ที่

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

1
2
3

5) วิธีกำรชำระเงิน สาหรับนักศึกษาใหม่
 สำหรับนักศึกษำ สำขำวิชำ ศิลปศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ
เกษตรศำสตร์และสหกรณ์ สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรแขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ฯ)จำนวน..70,000.บำท
(รวมค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 5,000 บำท)
 สำหรับนักศึกษำสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร แขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรบริกำร) จำนวน.110,000.บำท
(รวมค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 5,000 บำท)

รวมจานวนเงินที่ต้องชาระทั้งสิน้ = ....................................................บาท

คาชี้แจงการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
------------------------------------------------------

ห้ามชาระผ่านธนาคาร/บัญชีอื่น ที่ไม่ได้ระบุในแบบฟอร์มนี้
ทั้งนี้อาจมีการเพิ่ม หรื อ ยกเลิก บางธนาคาร
โปรดติดตามและอัพเดตแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรี ยน
ที่ประชาสัมพันธ์ประจาปี /ภาค
ทางเว็บไซต์การเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

www.stou.ac.th

ภาพถ่ายโดย นายพิจิตร กิจเจตนี

ผู้จัดทา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา

