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  ก ำหนดกำรเก่ียวกับกำรลงทะเบียนเรียนและกำรสอบจะระบไุว้ที่ปฏิทินประจ ำปีกำรศึกษำ นกัศึกษำสำมำรถดไูด้ที่เว็บไซต์

ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนระดับบณัฑิตศึกษำดังรปูด้ำนลำ่ง ทั้งนีฝ้่ำยทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษำจะสง่ link ให้นักศึกษำทำง SMS 

ทุกปีกำรศึกษำ ประมำณวนัที่ 15 มิถุนำยน ของทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา 

                                                                                                   XXXX 
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   ส าหรับนักศึกษาใหม ่หลังจำกที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนแล้วสำมำรถยื่นแบบฟอร์มเพื่อท ำบตัรนักศึกษำ โดย

ไม่มีค่ำธรรมเนียม และกรณีขอท ำบัตรใหม่เนื่องจำกมหำวิทยำลัยออกให้ไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอท ำบัตรใหม่ไปทีส่ ำนัก

บัณฑิตศึกษำ โดยไม่ต้องแนบรปูถ่ำยและไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ ภำยในวนัที่ 30 สิงหำคม  

 การขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาเนื่องจากบัตรหาย/ช ารุด/เปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล 
 1. กรณีบัตรประจ าตัวนักศึกษาหาย นักศึกษำต้องด ำเนินกำรแจ้งควำม ณ สถำนีต ำรวจในพื้นที่ที่บัตรหำย เพื่อน ำใบแจ้ง
ควำมไปยื่นค ำร้องขอท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำฉบับใหม่ โดยกำรขอท ำบัตรใหม่ มีค่ำธรรมเนียม ส ำหรับกำรออกบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำฉบับใหม่ ฉบับละ 100 บำท 
 2. กรณีบัตรนักศึกษาช ารุด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล นักศึกษำต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
 2.1 กรณีบัตรช ารุด ให้ยื่นค ำร้องถึงส ำนักบัณฑิตศึกษำ เพื่อขอท ำบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรเดิมช ำรุด โดยค่ำธรรมเนียม
ส ำหรับกำรออกบัตรประจ ำตัวนักศึกษำฉบับใหม่ ฉบับละ 100 บำท 
 2.2 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล ให้ยื่นค ำร้อง (มสธ.บ8) ส่งถึงส ำนักบัณฑิตศึกษำ เพื่อ
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในฐำนข้อมูลประวัตินักศึกษำ ในกรณีนี้นักศึกษำต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
100 บำท และส่งรูปถ่ำยส ำหรับท ำบัตรประจ ำตัวฉบับใหม่ด้วย 
 
 การท าบัตรนักศึกษา นักศึกษำทุกคนต้องกรอกรำยละเอียดลงในแบบแบบฟอร์มกำรท ำบัตร เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐำน
ส ำหรับกำรตรวจสอบลำยเซ็นของนักศึกษำในกำรเข้ำสอบ ให้นกัศึกษำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี ้
 1. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มท ำบัตรนักศึกษำ พร้อมแนบเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 2. แนบรปูถ่ำยขำวด ำหรือรูปถ่ำยสี ขนำด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม.) หน้ำตรง แต่งกำยสุภำพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำหรือ
แว่นตำกันแดด ไม่สวมเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาใดๆ พื้นหลังภาพถ่ายสีสุภาพ ถ่ำยภำพมำแล้วไม่เกิน 6 
เดือน จ ำนวน 2 รูป 
  3. กรณีมีค่ำธรรมเนียมให้ช ำระเงินผำ่น ณ ทีท่ ำกำรไปรษณียท์ุกแห่ง ระบบ pay@post โปรแกรม 474 มสธ. บ 26 
  4. ส่งเอกสำรไปยัง  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ ส ำนักบัณฑิตศึกษำ  
อำคำรวิชำกำร 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ต ำบลบำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
(ท ำบัตรนกัศึกษำระดับ ป.โท) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียม ผ่านไปรษณีย์ไทยระบบ Pay at Post โปรแกรม 474 

1.  เลขประจ าตัวนักศึกษา  
2.  แบบฟอร์ม 

รายการ เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม โปรแกรม 

 ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บ.26 กรอกแบบฟอร์ม บ.26 100 474 

 
3.  ปีการศึกษา/ภาค.................................../.................................. ....... 
4.  ชื่อ-สกุล  นักศึกษา…………………………………………………………………. 
5.  จ านวนเงินที่ต้องช าระ  100  บาท       (กรณีนักศึกษาใหม่ท าบัตรครั้งแรกไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช าระผา่น Krungthai Next 

 

แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา 

เลขประจ าตัวนักศึกษา…………………………………………….. 

สาขาวิชา …………………………………………….………...……… 

แขนงวิชา ………………………. วิชาเอก …………………………. 

กรอกค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล ( ตัวบรรจง ) 

      นาย     นาง        นางสาว 

      ชั้นยศ / อ่ืน ๆ ( ระบุ )   ……………………………………….……………………….…………… 

ชื่อ – ชื่อสกุล ( ไทย )  …………………………………….………………………………………….…...….. 

                 ( อังกฤษ )  ………………………………………………………………………………..…… 

                    ลายมือชื่อ.............................................................................. 

              เบอร์โทรศัพท์ …………………………………..……………………………..…… 

ขอท าบัตรเนื่องจาก  เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ     เปลี่ยนชื่อ        เปลี่ยนสกุล 

 เป็นนักศึกษาใหม่   มหาวิทยาลัยออกบัตรให้ผิด    บัตรช ารุด    บัตรหาย 

 

 

แนบรูปถ่าย 

ขนาด 2 นิ้ว 

ภาพถ่ายต้องไม่สวมครุย

ปริญญาของทุก

สถาบันการศึกษา 
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ค าแนะน าก่อนลงทะเบียนเรียน 

  ก่อนลงทะเบียนเรียนนักศึกษำควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโครงสร้ำงหลักสูตรและชุดวิชำที่จะลงทะเบียน

เรียน ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร เพ่ือให้ทรำบว่ำต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใด โดยตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ข้อมูล

กำรเรียนและกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ > หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ(เมนูด้ำนซ้ำยมือ) > เลือกปีกำรศึกษำที่

เข้ำเรียนที่ (หลักสูตรย้อนหลังปีกำรศึกษำ) > เลือก สำขำวิชำ แขนง วิชำเอก 

  2. เมื่อทรำบว่ำต้องกำรจะลงทะเบียนชุดวิชำใดแล้วต้องตรวจสอบว่ำชุดวิชำนั้นเปิดให้ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ โดย

ตรวจสอบได้ท่ี เว็บไซตข์้อมูลกำรเรียนและกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ > ชุดวิชำที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนประจ ำปี

กำรศึกษำ  

  3. เมื่อตรวจสอบแล้วว่ำชุดวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอน ให้ลงลงทะเบียนเรียนโดย  

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มส ำหรับลงทะเบียนเรียนผ่ำนไปรษณีย์หรือธนำคำรที่มหำวิทยำลัยประชำสัมพันธ์ในกำรรับ  

ลงทะเบียนเรียนระดับป.โท ในแต่ละภำคกำรศึกษำเท่ำนั้น  โดยดำวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ข้อมูลกำรเรียนและกำรเรียน 

กำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ > Download > แบบฟอร์มลงทะเบียน/ค ำร้อง เลือกดำวน์โหลดแบบฟอร์มส ำหรับ 

ลงทะเบียนเรียนตำมช่องทำงที่นักศึกษำสะดวก เพ่ือน ำไปยื่นช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนตำมช่องทำงนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

กำรลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตำมโปรแกรมที่สำขำวิชำหรือตำมที่ส ำนักวิชำกำรแนะน ำ 
จะท ำให้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ำกว่ำก ำหนด 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

ลงทะเบียนเรียนตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

ศกึษาชดุวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร

ตรวจสอบตารางสอบ วนัเวลาสอบ
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ช่องทางการลงทะเบียนเรียน 

  1. ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Pay at Post ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั 
   1.1 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ pay at post ตำมค ำแนะน ำก่อนลงทะเบียนเรียนข้อ 3 

   1.2 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบีนเรียนให้ครบถ้วน น ำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล เรียบร้อย

แล้วไปยื่นช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยกำรละ 10 บำท ทีบ่ริษัทไปรษณีย์ไทยจ ำกัด 

   1.3 เก็บรำยกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ 

  2. ลงทะเบียนเรียนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 

  2.1 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนธนำคำรที่มหำวิทยำลัยประชำสัมพันธ์ในกำรรับลงทะเบียน

เรียนระดับป.โท ในแต่ละภำคกำรศึกษำเท่ำนั้น ตำมค ำแนะน ำก่อนลงทะเบียนเรียนข้อ 3 

   2.2 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน น ำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย

แล้วไปยื่นช ำระเงิน ค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยกำรละ 10 บำท ทีธ่นำคำร 

   2.3 เก็บรำยกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ 

  3. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร/ศูนย์วิทยบรกิารและชุมชนสัมพันธ์ 
  3.1 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำน มสธ./ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ ตำมค ำแนะน ำก่อน

ลงทะเบียนเรียนข้อ 3 หรือขอรับแบบฟอร์ม ณ จุดให้บริกำร 

   3.2 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน น ำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย

แล้วไปยื่นช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์วิทย์ ช ำระด้วยเงินสดเท่ำนั้น ส่วนที่ ศูนย์บริกำรร่วมแบบครบวงจร  

อำคำรบริกำร 1 ชั้น 1 มสธ. สำมำรถช ำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต โดยบัตรเครดิต นักศึกษำต้องช ำระค่ำธรรมเนียม 

ที่ธนำคำรเรียกเก็บเพ่ิมเติม ต่อรำยกำรของประเภทบัตรเครดิต  

  3.3 เก็บรำยกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ 
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4. ผ่าน Application กรุงไทย NEXT 

                 

 

1. เลือกเมนูจ่ายเงิน 

2. เลือกหมวดหมู่ 

3. กรอก 80465 เพื่อค้นหา (ต้องค้นจากรหัสกิจกรรมนี้เท่านั้น ห้ามช าระผ่าน รหัสอื่น เนื่องจากข้อมูลจะไม่สง่ไปยังฝา่ยทะเบยีน

และวัดผลบัณฑิตศึกษา) 

4. เลือกรายการที่แสดงจากการค้นด้วยรหัส(Comp code) 80465 

5. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  

รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าถัดไป 

(จ านวนหลักท่ีแสดงบนแอพพลิเคชันของธนาคารไม่ต้องสนใจ ให้กรอกตามข้อมูลจริงที่ต้องกรอกแต่หา้มเกิน 18 หลัก หากจ านวนชุดวิชา

มากกว่า 18 หลักให้ด าเนินการแบง่ช าระเงิน 2 ครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

รหัสอ้ำงอิงไม่จ ำเป็นต้องเท่ำกับ 

จ ำนวนหลักที่ธนำคำรระบุ  

ให้ยึดตำมค ำชี้แจงของมหำวิทยำลัย 

1 

4 

เลือก 80465 เท่ำน้ัน 
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5. การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ไทยพาณิชย์ SCB EASY 

 
 

1. เลือกเมนูธุรกรรมของฉัน 

2. เลือกเมนูจ่ายบลิ 

3. กรอกเลขบัญชี 3283022798 เพื่อค้นหา (ต้องค้นจากเลขบัญชนีี้เท่านัน้ ห้ามช าระผ่าน บญัชีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลจะไม่ส่งไปยัง

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษา) 

4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  

รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าถัดไป 

 

 

 

 

 

 

กรอกเลขบัญชี 3283022798 เพื่อค้นหา 

เลือกเมนูธุรกรรมของฉัน 
เลือกเมนูจ่ายบิล 
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 6. การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application กรุงศรี KMA 

 

1. เลือกเมนูจ่ายบลิ 

2. เลือกบัญชีของนักศึกษาที่จะใช้ช าระเงนิ 

3. กรอก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อค้นหา เลือกบัญชี 189-0-01600-0 เท่านั้น (ห้ามช าระผ่าน บัญชีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลจะไมส่่งไป

ยังฝ่ายทะเบียนและวดัผลบัณฑติศึกษา) 

4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  

รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าต่อไป 
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ตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในการช าระผ่าน Application ธนาคาร 

กรุงไทย NEXT / ไทยพาณิชย์ SCB EASY/ กรุงศรี KMA 

 

หากประสงค์ลงทะเบียนเรียนตามรูปในแบบฟอร์ม นักศึกษาตอ้งกรอกรหัสอ้างอิงตามรูป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ค ำชีแ้จงการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก

การศึกษาผ่านธนาคาร 
ประเภทกิจกรรม   
01= ลงทะเบียนแก้ I  วิทยานิพนธ์,   02 = ลงทะเบียนเรียน ,  03 = เพิ่มชุดวิชา,   
04= ลงทะเบียนแก้ I  การศึกษาค้นคว้าอิสระ ,    35 = ยกระดับคะแนน,   
36=สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 37 = สอบประมวลความรู้ , 40 = ลงทะเบียนสอบทดแทน 

06  =  ลาพักการศึกษา ให้ระบุเพียงรหัสอ้างอิง 1 คือ รหัสนกัศึกษา ประเภทเป็น 06 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา ไม่ต้องระบุชุดวิชา/รหัสอา้งอิง 2 

ปีการศึกษา เช่น  2563 ให้ใส่ 63  

ภาคการศึกษา  ระบุเลข 1 =  ภาคการศึกษาท่ี  1,  ระบุเลข  2 = ภาคการศึกษาท่ี  2,   ระบุเลข  3 = ภาคการศึกษาพิเศษ 

วัสด ุคือความต้องการ  1 = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ    ขั้น วพ/ดพ. = 01,02,03 หรือ 04 หากไม่ใช่ชุดวิทยานิพนธ์ ให้กรอกเลข 00 

 

 

ช าระผ่าน counter ธนาคาร 

ช าระผ่าน กรุงไทยNEXT/ SCB EASY/KMA 

ช่ือผู้ช ำระเงินจะแสดงตำมชื่อบัญชีที่ติดตั้ง Application 

นักศึกษำหลำยท่ำนอำจจะใช้บัญชีผู้อื่นในกำรลงทะเบยีนเรยีน 

ฝ่ำยทะเบยีนจะยึดจำกรหัสนักศึกษำท่ีระบุในรหสัอ้ำงอิง 1 

ดังนั้นกำรระบรุหสัอ้ำงอิงส ำคัญมำก  

โปรดตรวจทำนให้ถูกต้องก่อนยืนยันช ำระเงิน 

  

(จ านวนหลกัที่แสดงบนแอพพลิเคชันของธนาคารไม่ต้องสนใจ  

ให้กรอกตามขอ้มูลจริงที่ต้องกรอกแตห่า้มเกิน 18 หลัก 

 หากจ านวนชุดวิชามากกวา่ 18 หลกัใหด้ าเนินการแบ่งช าระเงิน 2 คร้ัง) 

ภาพน้ีคือตัวอย่าง กรณุาเปลี่ยนรหัสนกัศึกษา/ประเภท/ปี/ภาค 

ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้อง  
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ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

  1. กำรลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบทุกประเภท เช่น กำรลงทะเบียนเรียนชุดวิชำปกติ ชุดวิชำอบรมเข้ม

เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต ชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ สอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ สอบประมวลควำมรู้ เป็นต้น ต้องระบุรหัสชุด

วิชำทุกชุดที่ลงทะเบียน เพรำะเป็นข้อมูลส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรลงทะเบียน กำรลงทะเบียนเรียนจึงจะสมบูรณ์ 

  2. กำรลงทะเบียนเรียนชุดวิชำกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตและกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์

วิชำชีพ ต้องลงทะเบียนเรียนเป็นชุดสุดท้ำย คือต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมหรือหลังลงทะเบียนเรียนชุดวิทยำนิพนธ์ 4 /

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ เท่ำนั้น 

  3. ใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนเรียน นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนผ่ำนศูนย์บริกำรร่วมแบบครบวงจร  

หรือศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ นักศึกษำจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนที่ออกโดยมหำวิทยำลัย ณ วันที่

ลงทะเบียน กำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ กองคลังของมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียน

เรียนให้นักศึกษำหลังจำกได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของจ ำนวนเงินที่ได้รับช ำระจำกหน่วยงำนที่รับช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งจะใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรประมำณ 1 เดือน หำกต้องกำรใช้ใบเสร็จรับเงินกรณีเร่งด่วนให้แจ้งไปที่งำนรับลงทะเบียน

เรียนระดับบัณฑิตศึกษำ โทร 0 2504 7560 - 4 

  4. กำรช ำระเงินทุกช่องทำง นักศึกษำต้องเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐำน 

ในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ 

 

 

 

 

นักศึกษำท่ีประสงค์จะเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ เปลีย่นที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้

มีผลต่อกิจกรรมต่ำงๆ  ในภำคกำรศึกษำที่จะลงทะเบียนเรียน  

ให้รีบด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนถึงก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน 

ไปรษณีย์/ธนาคาร(ที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน)  จะส่งข้อมลูการ

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย  นักศึกษากรุณาเก็บหลักฐานการ

ช าระเงินไวเ้พ่ือยืนยันเมื่อพบปัญหาการลงทะเบียนไม่ต้องส่งไปที่มหาวิทยาลัย

เพราะอาจสูญหายได้  

 

ไปรษณีย์
pay@post

โปรแกรม 475

Counter
ธ.กรุงศรีอยุธยา

ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์

Application
กรุงศรี KMA

กรุงไทย Ktb-next

ไทยพาณิชย์ SCB-Easy

OSS /ศูนย์วิทย
บริกำรและชุมชน

สัมพนัธ์

ช่องทางการ
ลงทะเบียน

เรียน
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XXXX 

รายชื่อชุดวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนและก าหนดการสอบ  

ให้ตรวจสอบข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ โดยถือว่าเป็นปัจจุบันที่สุด 
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์  เป็นกำรลงทะเบียนขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต จ ำนวน 4 ขั้นตอน  

โดยนักศึกษำสำมำรถ ลงทะเบียนได้อย่ำงต ่ำ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภำคกำรศึกษำ ดังนี้ 
 

ตำมมติสภำวิชำกำรคร้ังที่ 8/2552 
ขั้นวิทยำนิพนธ ์ หน่วยกิต 
วิทยำนพินธ์ 1 3 
วิทยำนพินธ์ 2 3 
วิทยำนพินธ์ 3 3 
วิทยำนพินธ์ 4 3 

4 ข้ันตอน 12 หน่วยกิต 
 

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธลิงทะเบียนเรียนชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ 1 พร้อมวิทยำนิพนธ์ 2  จ ำนวนรวม 6 หน่วยกิต จะต้องเคย

ลงทะเบียนและสอบผำ่นชุดวชิำปกติในหลักสูตร ที่ศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ชุดวิชำ 

  2. กำรประเมินผลระหว่ำงขั้นตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ขั้นที่ 1-2-3 จะใช้สัญลักษณ์ IP (In Progress) ขั้นที่ 4 จะใช้

สัญลักษณ์ P (Progress) หมำยถึง ผ่ำนวทิยำนิพนธ์ในขั้นตอนนัน้ๆ และ I (Incomplete) หมำยถึง ไม่ผ่ำนวิทยำนพินธ์ในขัน้ตอน

นั้นๆ กำรประเมินผลในแต่ละขั้นตอน นักศึกษำจะต้องไดส้ัญลกัษณ์เป็น IP (In Progress) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนวทิยำนิพนธ์ใน

ขั้นตอนต่อไปได ้

  3. นักศึกษำที่ได้ผลกำรประเมินขั้นตอนใดเป็น I จะต้องลงทะเบยีนแก้ I ในขั้นตอนนัน้ๆ ส ำหรับนักศึกษำที่ลงทะเบียน

เรียนโดยไม่รอผลกำรประเมิน หำกลงทะเบียนซ้ ำในขั้นตอนทีผ่ำ่นแล้วต้องแจง้ถอนชุดวชิำ โดยไม่มีสิทธิขอคืนเงินคำ่ลงทะเบียน 

  4. นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนแก้ I ชุดวิชำวิทยำนพินธ์ควบคู่กับลงทะเบียนชุดวชิำวทิยำนิพนธ์ขั้นตอนต่อไปได้ 

โดยมีหน่วยกิตรวมกันไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภำคกำรศึกษำ ก่อนเข้ำรับกำรสัมมนำเข้มชุดวชิำวทิยำนิพนธ์ ในแตล่ะขั้นตอน 

นักศึกษำควรประสำนงำนกับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ทุกครั้งเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในกำรท ำวทิยำนิพนธ์ของนักศึกษำ

อย่ำงต่อเนื่อง 

  5. นักศึกษำที่ประสงค์จะลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์ 3 (3 หน่วยกติ) พร้อมกับวิทยำนิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต) นักศึกษำควรต้อง

ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนกำรลงทะเบียนต้องไม่ต ่ำกวำ่ 3.00 เพรำะ

มหำวิทยำลยัจะไม่พิจำรณำคืนเงินค่ำลงทะเบยีน ให้นักศึกษำอันเนื่องมำจำกนักศึกษำขอถอนชดุวิทยำนิพนธ์ 4 เพรำะเกรดเฉลีย่ต ่ำ

กว่ำ 3.00 ท ำให้ไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ 

  6. เมื่อนักศึกษำสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ ไดผ้ล “ผ่ำน” กำรประเมินผลชุดวิชำวิทยำนพินธ์ทัง้ชดุ (12 หน่วยกิต) จะเป็น 

“P” 

  7. นักศึกษำที่ยืน่ค ำร้องขอสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์โดยช ำระค่ำลงทะเบียนสอบปกป้องฯ ไว้แลว้ในภำค 

กำรศึกษำใด หำกไม่เข้ำสอบในภำคกำรศึกษำนัน้ๆ นักศึกษำตอ้งติด I/U ทั้งนี้ นักศึกษำ ต้องลงทะเบียนแก้ I/U ขั้นตอนที่ 4 และ

ต้องช ำระค่ำลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ใหม่ 

 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 
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นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 4 ทั้ง
กรณีลงทะเบียนครั้งแรกและกรณีแก้ U/I โปรด

ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาก่อน หากลงทะเบียนเรียน
มาโดยพละการแล้วต้องถอนชุดวิชาในภาคการศึกษา

นั้น จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

นักศึกษาท่ีจะช าระค่าสอบปกป้อง 
ก่อนช าระเงิน ให้ตรวจสอบยืนยัน

ก าหนดการสอบกับสาขาวิชา ตรวจทาน
ปี/ภาคที่จะสอบ เพื่อจะได้ระบุใน
แบบฟอร์มการช าระเงินใหถู้กต้อง 

ชุดวิชาใดที่ได้เกรด  D หรือ 

F ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน
ในชุดวิชานั้นๆ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

โดยไม่ต้องซื้อวัสดุ 

ยกเว้นกรณีชุดวิชานั้นมีการปรบัปรงุ 

ต้องสั่งซ้ือวัสดุด้วย 

จนกว่าเกรดจะมากกว่า D   

เมื่อเรียนครบโครงสร้างและได้เกรดเฉลี่ย 

สะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

จึงจะส าเร็จการศึกษาได้. 
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1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธลิงทะเบียนเรียนชุดวิชำกำรศึกษำคน้คว้ำอิสระ คือ ลงทะเบียนเรียนชดุวิชำปกติ ครบตำมหลักสตูรหรือ

ตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 

2. นักศึกษำสำมำรถขอสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระได้ เมื่อสอบผ่ำนชุดวชิำตำมหลักสูตรและไดค้ะแนนเฉลี่ย 

สะสมไม่ต ่ำกวำ่ 3.00 

3. นักศึกษำที่ประสงค์จะลงทะเบียนกำรศึกษำคน้คว้ำอิสระ ต้องตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนกำรลงทะเบียนต้องไม่ต ำ่กว่ำ 3.00 เพรำะมหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคืนเงินคำ่ลงทะเบียนให้นักศึกษำ 

อันเนื่องมำจำกนักศึกษำขอถอนชุดวิชำ เพรำะเกรดเฉลี่ยต ่ำกว่ำ 3.00 ท ำให้ไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนสอบปกป้องกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

 

ส าหรับนักศึกษา แผน ข ทุกคนต้องสอบผ่านประมวลความรู้จึงจะส าเร็จการศึกษาได ้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรขอสอบประมวลควำมรู้ 
1. นักศึกษำจะมีสิทธสิอบประมวลควำมรู้ เมื่อสอบผ่ำนชุดวิชำครบตำมหลักสูตร หรือก ำลังศึกษำชุดวชิำในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ย

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่ำ 3.00 
2. นักศึกษำจะต้องเข้ำสอบประมวลควำมรู้ตำมวนั เวลำ และสถำนที่ที่มหำวทิยำลัยก ำหนด 
3. นักศึกษำสำมำรถสอบประมวลควำมรู้ได้ 2 ครั้ง หำกไมผ่่ำนทั้ง 2 ครั้ง จะถูกปรับเป็นนักศึกษำพ้นสถำนภำพ 

4. ก ำหนดกำรลงทะเบียน รหัสวิชำ และวันสอบประมวลควำมรู้ สำมำรถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กำรเรียนกำรสอนระดับ

บัณฑิตศึกษำ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 

นักศึกษำท่ีลงทะเบียนสอบแล้วไมเ่ข้ำสอบตำมก ำหนดวัน - เวลำสอบ มหำวิทยำลัยให้นับครั้งในกำรสอบประมวลควำมรู้ โดยถือ

ว่ำเป็นกำรสอบไมผ่่ำน ยกเว้นมีเหตุผลทีส่มควรซึ่งให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี ดังนี้ 

 1) เจ็บป่วยกะทันหันหรือมีปญัหำสุขภำพท่ีไม่สำมำรถเข้ำสอบได้โดยมีใบรับรองแพทย์จำกกำรเข้ำรับกำรรักษำตัวใน

โรงพยำบำลทั้งภำครัฐและเอกชน (มหำวิทยำลัยจะไม่นับครั้งในกำรสอบประมวลควำมรู้) โดยนักศึกษำต้องยื่นเรื่องช้ีแจงเหตผุล

และหลักฐำนต่อมหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำอยำ่งช้ำภำยใน 7 วันหลงัสอบ 

 2) มีเหตุผลควำมจ ำเป็นอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเทียบได้กับข้อ 1 (มหำวิทยำลัยจะไม่นับครั้งในกำรสอบประมวลควำมรู้) 

 3) กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้และไม่พร้อมที่จะสอบในภำคนั้นๆ ให้นักศึกษำยื่นค ำร้อง 

ขอถอนกำรลงทะเบียนสอบก่อนถึงวันก ำหนดสอบ โดยไมม่ีกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนสอบแก่นักศึกษำไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

นักศึกษำท่ีลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้แล้วไม่เข้ำสอบตำมก ำหนดวัน - เวลำ

สอบ 
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กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
ลงทะเบียนเรียน 1-31 กรกฏำคม 2-31 มกรำคม 1-30 มิถุนำยน 
ลงทะเบียนเรียนเพิม่ชุดวิชำ                                        ภำยใน 15 สิงหำคม 15 กุมภำพันธ์ - 
ลงทะเบียนเรียน กรณีชุดวิชำ วพ/IS  ที่รอผลกำรเรียน หลังวันประกำศผลกำรเรียนทำง website ภำยใน 15 วัน 
วันสุดท้ำยของกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียนเรียน        ภำยใน 15 สิงหำคม 15 กุมภำพันธ์ - 
วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนเรียนสอบประมวลควำมรู ้ 30 กันยำยน 31 มีนำคม 30 กันยำยน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

กรณีที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

ให้รอผลการเรียนของภาคล่าสุดก่อน   

เพ่ือให้ทราบว่าจะต้องลง วพ ขั้นไหน  

หรือจะต้องแก้ I หรือ U (ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างกัน)  

หลังวันประกาศผลทางเว็บไซต์ ต้องลงทะเบียนภายใน 15 วัน 

หากลงทะเบียนมาผิดเนื่องจากไม่รอผลไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดให้เท่านั้น หากเลยก าหนดส านักบัณฑิตศึกษาจะ

จัดสอบให้ในภาคการศึกษาถัดไป เนื่องจากนักศึกษาต้องรอทราบเกรดเฉลี่ยเพ่ือให้ GPAX = 3.00 มาก่อน มหาวิทยาลัยจึง

ได้ขยายเวลาการลงทะเบียนส าหรับการสอบประมวลความรู้ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษกว่าชุดวิชาปกติท่ัวไป ดังนั้นจึงไม่สามารถ

ขยายเวลาการลงทะเบียนการสอบประมวลความรู้เกินจากช่วงเวลาที่ก าหนดได้อีก เพราะมีผลกระทบต่อการจัดห้องสอบ 

ณ สนามสอบทั่วประเทศ 
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รายการ ค่าหน่วยกิต
(บาท) 

วัสดุการศึกษา 
(บาท) 

ค าบ ารุงการศึกษา
(บาท) 

ค่าบ ารุงห้องสมุด
(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ชุดปกติ 1 ชุด 9,000 1,500 1,000 1,000 12,500 
ชุดปกติ 2 ชุด 18,000 3,000 1,000 1,000 23,000 
วิทยานิพนธ์ 1  4,500 1,500 1,000 1,000 8,000 
วิทยานิพนธ์ 1 และ 2  9,000 1,500 1,000 1,000 12,500 
วิทยานิพนธ์ 2 และ 3 9,000 - 1,000 1,000 11,000 
วิทยานิพนธ์ 3 และ 4 9,000 - 1,000 1,000 11,000 
แก้ I วิทยานิพนธ์ 1 ขั้นตอน 1,000 - 1,000 1,000 3,000 
แก้ I วิทยานิพนธ์ 2 ขั้นตอน 2,000 - 1,000 1,000 4,000 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)ทุกสาขาวิชายกเว้นสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 

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

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)ศึกษาศาสตร์ 9,000 100 1,000 1,000 11,100 
แก้ I การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 1,000 - 1,000 1,000 3,000 
สอบปกป้อง วิทยานิพนธ์(คร้ังละ) 
(สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) 

1,500 - - - 1,500 

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 
(เพียงรายการเดียว) 

5,000 - 1,000 - 6,000 

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต แขนงวิชา
บริหารการศึกษา 
(เพียงรายการเดียว) 

11,000 - 1,000 - 12,000 

สอบประมวลความรู้ 
(เพียงรายการเดียว) 

1,500 - 1,000 - 2,500 

ลงทะเบียนยกระดับคะแนน 1 ชุด 9,000 - 1,000 1,000 11,000 
ลงทะเบียนยกระดับคะแนน 2 ชุด 18,000 - 1,000 1,000 20,000 
ลาพักการศึกษา - - 500 - 500 
ลาพักระหว่างติด I วิทยานิพนธ์หรือ IS - - 2,000 - 2,000 

 
 
หมายเหตุ  

1. ทุกภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและคำ่บ ำรุงห้องสมุด ยกเว้น ในภำคกำรศึกษำที่
ลงทะเบียนกำรสอบประมวลควำมรู้หรือลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑติเพียงรำยกำรเดียวหรือ
ลงทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 รำยกำร ให้ช ำระเฉพำะคำ่บ ำรุงกำรศึกษำ 

2. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนชุดวชิำแกน/วิชำเฉพำะ/วชิำเลือกเสรี ได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชำต่อ 
ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับชุดวชิำวทิยำนิพนธ์ ลงทะเบยีนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ 

3. หำกชุดวิชำใดค่ำใช้จ่ำยไม่เป็นไปตำมตำรำงด้ำนบนจะระบุค่ำธรรมเนียมไว้ที่ข้อมูลชุดวิชำที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ประจ ำปี 

  

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
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  ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ค่าลงทะเบียนลาพัก
การศึกษาภาคการศึกษาละ 500 บาท ซึ่งสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมได้ที่ ศูนย์บริกำรร่วมครบวงจร อำคำรบริกำร 1 ชั้น 1 
(One Stop Service) หรือศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน
เรียน/ลำพักกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือทำงไปรษณยี์ไทย ผ่ำนระบบ pay@post  
  หำกนักศึกษำขำดกำรติดต่อโดยไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลำพักกำรศึกษำติดต่อกันเกิน 2 ภำคกำรศึกษำ 
นักศึกษำจะถูกคัดชื่อออกและถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ทั้งนี้หำกเป็นกำรลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำ
ศึกษำ หรือลำพักศึกษำระหว่ำงมีผลกำรเรียนเป็น I ของชุดวิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ หรือลำพักกำรศึกษำ
ติดต่อกันเกิน 2 ภำคกำรศึกษำ มีรำยละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. การลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
    นักศึกษำใหม่ที่ต้องกำรลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำแรก ให้ยื่นค ำร้องทั่วไป (มสธ.บ11) ชี้แจงเหตุผลของ
กำรลำพักกำรศึกษำไปที่ส ำนักบัณฑิตศึกษำหรือสำขำวิชำภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน และ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกทำง
สำขำวิชำที่ศึกษำ ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม จึงจะมีสิทธิลำพักกำรศึกษำได้ รำยกำรที่ต้องช ำระเงินในกำรลำพักกำรศึกษำมี
ดังนี้ 
(1) ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (ช ำระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ)             2,000 บำท  
(2) ค่ำธรรมเนียมเพ่ือพัฒนำสื่อกำรศึกษำตลอดหลักสูตร (ช ำระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ)   1,000 บำท  
(3) ค่ำลำพักกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ     500 บำท  
                        รวม  3,500 บำท 
2. การลาพักศึกษาระหว่างมีผลการเรียนของชุดวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  กรณีลำพักกำรศึกษำระหว่ำงชุดวิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ที่ได้รับผลกำรประเมินเป็น I จะต้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรลำพักกำรศึกษำภำคกำรศึกษำละ 2,000 บำท 
  กรณีลำพักกำรศึกษำระหว่ำงชุดวิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ที่ได้รับผลกำรประเมินเป็น U/IP มี
ค่ำธรรมเนียมกำรลำพักกำรศึกษำภำคกำรศึกษำละ 500 บำท 
  ดังนั้นกำรลำพักกำรศึกษำกรณีนี้ จะต้องรอผลกำรเรียนออกก่อนจึงช ำระค่ำลำพักกำรศึกษำ ทั้งนี้ต้อง
ด ำเนินกำรหลังทรำบผลกำรประเมินภำยใน 15 วัน 
3. การลาพักการศึกษา ติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา 
  นักศึกษำท่ีลำพักติดต่อกัน 2 ภำคกำรศึกษำแล้ว หำกประสงค์ลำพักต่อในภำคกำรศึกษำที่ 3 ต้องส่ง 
ค ำร้องขออนุญำตสำขำวิชำและสำขำวิชำไดแ้จ้งผลกำรพิจำรณำไปยังฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ ส ำนัก
บัณฑิตศึกษำ ก่อนสิ้นสุดก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนของภำคนั้นๆ เพ่ือส ำนักบัณฑิตศึกษำจะได้แจ้งผลกำรพิจำรณำถึง
นักศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรไดท้ันตำมก ำหนดปฏิทินกำรลงทะเบียนเรียน/ลำพักกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมให้ดูตำมเงื่อนไข 
ในข้อ 2 และกำรช ำระค่ำธรรมเนียมให้ดูตำมรำยละเอียดด้ำนบน  
 

การลาพักการศึกษา 
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  นักศึกษำ แผน ก ที่สอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ผ่ำนแล้ว และแผน ข ที่สอบชุดวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระผ่ำนแล้ว  

แต่ยังไม่ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ของวิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ และยังไม่ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

ให้กับฝ่ำยส่งเสริมมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ ตำมเงื่อนไขกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ หรือตำมก ำหนดกรอบระยะเวลำ 

กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำดังตำรำงด้ำนล่ำงถือว่ำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำ 

ภำคกำรศึกษำละ 500 บำท ไปจนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ทั้งนี้ไม่เกินสองภำคกำรศึกษำติดต่อกัน 

 
กรอบระยะเวลาการด าเนินกระบวนงานขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. ศึกษำชุดวิชำครบตำมหลักสตูรที่ก ำหนดและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ ่ำกว่ำ 3.00 

2. ส่งหลักฐำนกำรสอบผ่ำนเกณฑค์วำมรู้ภำษำอังกฤษตำมทีห่ลักสูตรก ำหนดก่อนส ำเรจ็กำรศึกษำ 

3. ส่งวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณต์ำมรูปแบบและจ ำนวนเลม่/Copy/CD ที่มหำวิทยำลยัก ำหนด 

4. ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  

5. ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (ถ้ำมีกำรเผยแพร่) 

6. ไม่มีหนีส้ินค้ำงช ำระกับมหำวิทยำลัย 

 

 

ภาค 
วันสุดท้ำยของ
กำรสอบ
ปกป้อง 

นักศึกษำต้อง
ส่ง วพ./IS ให้
สำขำวิชำ
รับรอง 

สำขำวิชำส่งหน้ำอนุมัติ/บทคัดยอ่ 
เพื่อรับรองที่ กก.บัณฑิต มสธ./
สำขำวิชำ 

นักศึกษำส่ง
รูปเล่ม/สำขำวิชำ
หลักฐำนกำร
เผยแพร่ และมติ
รับรองฯ ให้ ฝสส. 

เสนอสภำวิชำกำรให้ควำม
เห็นชอบส ำเร็จกำรศึกษำ 

เสนอสภำ
มหำวิทยำลัย
เพื่ออนุมัติ
กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ต้น 
วพ. ภำยใน ก.พ. ภำยใน มี.ค. กก.บัณฑิต มสธ. ภำยใน เม.ย. ภำยใน พ.ค. ภำยใน มิ.ย. ภำยใน ก.ค. 
IS ภำยใน ก.พ. ภำยใน มี.ค. กก.บัณฑิต สำขำวิชำ ภำยใน เม.ย. ภำยใน พ.ค. ภำยใน มิ.ย. ภำยใน ก.ค. 
ปลาย 
วพ. ภำยใน ส.ค. ภำยใน ก.ย. กก.บัณฑิต มสธ. ภำยใน ต.ค. ภำยใน พ.ย. ภำยใน ธ.ค. ภำยใน ม.ค. 
IS ภำยใน ส.ค. ภำยใน ก.ย. กก.บัณฑิต มสธ. ภำยใน ต.ค. ภำยใน พ.ย. ภำยใน ธ.ค. ภำยใน ก.พ. 
พิเศษ 
วพ. ภำยใน ต.ค. ภำยใน พ.ย. กก.บัณฑิต มสธ. ภำยใน ธ.ค. ภำยใน ม.ค. ประชุมครั้งแรกของเดือน ก.พ. ภำยใน ก.พ. 
IS ภำยใน ต.ค. ภำยใน พ.ย. กก.บัณฑิต สำขำวิชำ ภำยใน ธ.ค. ภำยใน ม.ค. ประชุมครั้งแรกของเดือน ก.พ. ภำยใน ก.พ. 

หน่วยงาน นักศึกษำ/สำขำวิชำ ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ 
ฝ่ำยส่งเสริม
มำตรฐำนฯ 

ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ 

หมายเหต ุกำรเสนอขอควำมเห็นชอบส ำเร็จกำรศึกษำภำคพิเศษไปที่สภำวิชำกำร หำกไม่ทันกำรประชุมคร้ังแรกของเดือนกุมภำพันธ ์ 
       ถือว่ำต้องส ำเร็จกำรศึกษำในปกีำรศึกษำถัดไป 

การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
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1. ค่ำปรับกรณีกำรลงทะเบียนเรียน หรือเพ่ิมชุดวิชำล่ำช้ำ หลังสิ้นสุดก ำหนดกำรลงทะเบียนตำมปฏิทินกำรศึกษำ 
วันละ 100 บำทนับถึงวันที่มำช ำระ แต่ไม่เกิน 2,000 บำท ต่อภำคกำรศึกษำ 
  2. ค่ำปรับกรณีท่ียื่นเรื่องลำพักกำรศึกษำล่ำช้ำหลังสิ้นสุดก ำหนดกำรลำพักกำรศึกษำตำมปฏิทินกำรศึกษำ วันละ 
50 บำท แต่ไม่เกิน 500 บำท ต่อภำคกำรศึกษำ 

3. ค่ำปรับกรณีลงทะเบียนล่ำช้ำส ำหรับชุดวิชำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ หรืออ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องรอผล
กำรสอบ หรือรอผลค่ำเฉลี่ยสะสมรำยภำคกำรศึกษำก่อนลงทะเบียนเรียน อัตรำค่ำปรับลงทะเบียนล่ำช้ำให้เป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัย 
  4. นักศึกษำที่จะลงทะเบียนเรียนวิทยำนิพนธ์ 4 หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ครั้งแรก หรือลงทะเบียนเรียนแก้ I 

วิทยำนิพนธ์ 1-3 ที่ต้องรอเกรดของภำคกำรศึกษำก่อนลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนหลังวันประกำศผลทำงเว็บไซต์ 

ภำยใน 15 วันโดยไม่ต้องเสียค่ำปรับลงทะเบียนล่ำช้ำ หำกช ำระหลัง 15 วัน จะมีค่ำปรับล่ำช้ำวันละ 100 บำท และ

นักศึกษำที่จะลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์ มหำบัณฑิตฯ/ประสบกำรณ์วิชำชีพฯ กรณีรอลงทะเบียนพร้อม 

วิทยำนิพนธ์4/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ(ครั้งแรก) สำมำรถรอลงทะเบียนเรียนพร้อมกันได้  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคืนเงิน

ค่ำลงทะเบียนใดๆ ให้นักศึกษำอันเนื่องมำจำกนักศึกษำขอถอนชุดวิชำเพรำะลงทะเบียนเรียนผิดขั้นตอนหรือเกรดเฉลี่ยต ่ำกว่ำ 3.00 

ท ำให้ไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์4/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  

หมายเหตุ 

  1. นักศึกษำที่จะลงทะเบียนลำ่ช้ำต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ำชุดวชิำทีจ่ะลงทะเบียนเรียนยังไม่มีกำรจัดกิจกรรม

ปฏิสัมพันธ์ของชุดวิชำนัน้ๆ จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ 

  2. หำกนักศึกษำลงทะเบียนเรียนมำโดยไมช่ ำระคำ่ปรับล่ำช้ำจะไม่ได้รับกำรยืนยนักำรลงทะเบียนเรียน และถือว่ำเปน็

กำรลงทะเบียนเรียนทีไ่ม่สมบูรณ์  

  3. นักศึกษำทีป่ระสงค์จะเปลีย่นแผนกำรศึกษำ เปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลต่อกิจกรรมต่ำงๆ ในภำค

กำรศึกษำที่จะลงทะเบยีนเรียน ให้รีบด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนถึงก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำถัดไปไมน่้อยกวำ่  

1 เดือน หำกด ำเนินกำรลำ่ชำ้และส่งผลให้ลงทะเบียนเรียนล่ำชำ้จะไม่มสีิทธไิด้รับกำรยกเว้นคำ่ปรับกรณีดังกล่ำว 

ค่าปรับกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
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   นักศึกษำทดลองเรียนจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษำสำมัญเมื่อสอบผ่ำนชุดวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
ตำมที่สำขำวิชำก ำหนดให้เรียน โดยมีผลสอบไม่ต ่ำกว่ำระดับคะแนน 3.00 ในภำคกำรศึกษำแรก ทั้งนี้ให้นับระยะเวลำกำร
ทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลำในกำรศึกษำขั้นปริญญำโท และอำจนับเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรได้
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในกรณีที่ไม่สำมำรถสอบผ่ำนชุดวิชำ 
และได้รับคะแนนตำมหลักสูตรที่ก ำหนดไว้ให้ถือว่ำสิ้นสุดสถำนภำพนักศึกษำ นักศึกษำทดลองเรียนที่สอบผ่ำนชุดวิชำ
ทดลองเรียนภำยในภำคกำรศึกษำแรกตำมเกณฑ์ท่ีแต่ละสำขำวิชำก ำหนด สำมำรถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำเป็น
นักศึกษำสำมัญได้โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
ขั้นที่ 1 กรอกใบค าร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  นักศึกษำท่ีขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำจำกนักศึกษำทดลองเรียนเป็นนักศึกษำสำมัญจะต้องกรอก ใบค ำร้องขอ
เปลี่ยนประเภทนักศึกษำ (มสธ.บ33) โดยเขียนตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 
ขั้นที่ 2 ช าระค่าธรรมเนียม 
  ช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนระบบ Pay at Post จ ำนวนเงิน 500 บำท (โปรแกรมด ำเนินกำร 474 มสธ. บ 33) เป็น 
ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนประเภทนักศึกษำจำกนักศึกษำทดลองเรียนเป็นนักศึกษำสำมัญ 
ขั้นที่ 3 ส่ง Slip Pay at Post และเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  ส่ง Slip Pay at Post และเอกสำรประกอบกำรขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำถึงส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตู้ ปณ.55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 หลังจำกทรำบผลสอบภำยใน 15 วัน  
ทั้งนี้สำมำรถลงทะเบียนเรียนพร้อมกำรเปลี่ยนสถำนภำพได้เลย ถ้ำนักศึกษำไม่ได้รับแจ้งผลกำรสอบภำยในเวลำที่ก ำหนด
ตำมปฏิทินกำรศึกษำ ให้นักศึกษำสอบถำมไปยัง ส ำนักบัณฑิตศึกษำก่อนวันสุดท้ำยของกำรขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำ 
หมำยเลขโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ โทร. 0 2504 7560 - 4 
 
 

  

การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาจากทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญ 
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  มหำวิทยำลยัจะจัดส่งเอกสำรกำรสอนและข้อมูลข่ำวสำรตำ่งๆ ให้แก่นักศึกษำโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ที่นักศึกษำแจ้งไว้ส ำหรับ
กำรติดต่อกับมหำวิทยำลัย หำกนักศึกษำไม่สะดวกในกำรใชท้ี่อยู่เดิม นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำรอ้งขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับ
มหำวิทยำลยัได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.บ7 (นักศึกษำสำมำรถ Download แบบฟอร์มได้จำก Website ของมหำวิทยำลัยได้) 
พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมขอเปลี่ยนที่อยู่ คร้ังละ 100 บำท เมือ่ด ำเนินกำรแล้วให้จัดส่งเอกสำรทั้งหมดไปทีส่ ำนักบัณฑิตศึกษำ ทั้งนี้
สำมำรถเปลี่ยนออนไลน์และช ำระผ่ำน App Krungthai-Next ได้ โดยเข้ำไปที่ เวบ็ไซต์กำรเรียนกำรสอนระดบับัณฑิตศึกษำ > 
ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มค ำร้อง > เปลี่ยนที่อยู่ และด ำเนนิกำรตำมขั้นตอนที่แจ้งในเว็บไซต์ 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเปลี่ยนที่อยู่ 

1 

2 

3 
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  นักศึกษำสำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยเข้ำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเลือก ข้อมูลกำรเรียน
กำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งแรกที่เข้ำใช้ต้องลงทะเบียนก่อนดังรูปด่ำนลำ่ง จำกนั้นนักศึกษำจะสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำร
ลงทะเบียนเรียน ผลกำรเรียน และผลกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลไดต้ลอด ทั้งนีส้ ำนักคอมพิวเตอร์จะอัพเดตข้อมูลทุก 20 วัน  หำก
ข้อมูลไม่ถูกต้องนักศึกษำสำมำรถแจ้งเปลี่ยนแปลงไปทีฝ่่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ 02-5047560-4  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 

ลงทะเบียนใช้ระบบ ส ำหรับกำรเข้ำใช้ครั้งแรก หรือ กรณีลืมรหัสผ่ำน 

User Name  คือ รหัสนักศึกษา 
กรอก  password ตามที่ลงทะเบียนใช้ระบบไว้ 
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ตรวจสอบ
สนามสอบ

ประวตัิผล
การศกึษา

ประวตัิ
สว่นตวั

เมนูแนะน า ดังรูปด้านล่าง 

ประวัติส่วนตัว แสดงข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ/ที่อยู่/ประวัติกำรศึกษำที่ใช้สมัคร/ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  

หำกขอ้มูลไม่ถูกต้องตำมที่ระบุในใบสมคัร ให้ติดต่องำนรับสมัคร 025047560-4 

ประวัติกำรเปลีย่นแปลงข้อมูล ชือ่/ที่อยู/่แผนกำรศึกษำ หำกข้อมูลไม่ถกูต้อง ให้ติดต่องำนค ำร้อง 025047560-4 

ประวัติผลกำรศึกษำ หำกขอ้มูลกำรลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่องำนทะเบยีน 025047562 

หำกขอ้มูลผลกำรเรียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่องำนประมวลผลสอบ 025047563 

ข้อมูลกำรจัดสนำมสอบจะแสดงก่อนวันสอบประมำณ 30 วัน ทั้งนี้จะจัดให้เป็นสนำมสอบประจ ำจังหวัดตำมที่อยู่ที่ใช้ติดต่อ

มหำวิทยำลัย ดังนั้นหำกไม่สะดวกตำมที่อยู่ดังกล่ำว นักศึกษำต้องแจ้งเปลี่ยนสนำมสอบก่อนสอบไม่น้อยกวำ่ 45 วัน  

สนำมสอบรำยบุคคล  
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  Fax ค าร้องเปลี่ยนสนามสอบไปท่ี 02503 3675  E-mail  stou_grad_reg@hotmail.com 

การสอบไล่ภาคต้น ส่งค าร้องเปลี่ยนสนามสอบก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 

การสอบไล่ภาคปลาย ส่งค าร้องเปลี่ยนสนามสอบได้ภายใน 20 พฤษภาคม 

การสอบประมวลความรู้ภาคต้น/ภาคพิเศษ ส่งค าร้องเปลี่ยนสนามสอบก่อนวันที่ 15 กันยายน 

การสอบประมวลความรู้ภาคปลาย ส่งค าร้องเปลี่ยนสนามสอบได้ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 
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แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษา  ผ่านไปรษณีย์  Pay at Post 
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร และป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 
 

 1. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 10 หลัก   
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  รายการ และกรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการด าเนินการ 

1 แบบฟอร์มต่อ 1 รำยกำร    หำกรำยกำรใดท ำไม่ได้ให้ช ำระผ่ำน บ. 2 ลงทะเบียนเรียน 
 
 

 บ.1 ลงทะเบียนแก้ I ชุดวิชำวิทยำนิพนธ์      บ.2 ลงทะเบียนเรียน        บ.35 ลงทะเบียนยกระดับคะแนน       
 บ.3 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชำ                      บ.4 ลงทะเบียนแก้ I ชุดวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอสิระ 
 กรุณำกรอก    (รหัสชุดวิชำ  / ลงทะเบียนครั้งที่  / กำรซ้ือวัสดุกำรศึกษำ)        
 ชุดวิชำท่ี 1 ………….../.…./…… (...........................บำท)  
  ชุดวิชำท่ี 2 ………….../…../.…..  (...........................บำท) 
                   ชุดวิชำท่ี 3  ………….../.…./……   (...........................บำท) 

 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  1,000 บำท    (ช ำระทุกภำคกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน) 
 ค่ำบ ำรุงห้องสมุด   1,000 บำท    (ช ำระทุกภำคกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน*) 
 ค่ำปรับลงทะเบยีนเรยีนล่ำช้ำ.....................บำท 
 

ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ     (รหัสชุดวิชำ  / ลงทะเบียนครั้งที่  / กำรซ้ือวัสดุกำรศึกษำ)        
 บ.36 ลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์                          ……….../.…./  2       (รหสัชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ ครั้งละ 1,500 บำท)  

 บ.41 ลงทะเบียนสอบปกป้องกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ครั้งท่ี 2   ……….../  2   /  2    (รหัสชุดวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ครั้งละ 1,200 บำท) 
         สอบปกป้อง IS ครั้งแรกไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม  ส ำหรับนกัศึกษำที่เข้ำศึกษำต้ังแต่ปกีำรศึกษำ 2554  เป็นต้นไป 

 บ.40 ลงทะเบียนสอบทดแทน(ชุดวิชำละ 3,000 บำท)     ชุดวิชำท่ี 1 ………….../  2 / 2           ชุดวิชำท่ี 2 ………….../ 2 /  2 
 

 บ.37 ลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้(ครั้งละ 1,500 บำท)       ………….../.…./   2    (รหัสประมวลควำมรู้  / ลงทะเบียนครัง้ที่  / กำรซื้อวัสดกุำรศึกษำ)  

 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 1,000 บำท (ช ำระทุกภำคกำรศึกษำทีล่งทะเบียนเรียน)  

 
 

 

 บ.6 ลาพักการศึกษา ……………บาท         ค่ำปรับลำพักล่ำช้ำ.....................บำท 
      (ภำคกำรศึกษำละ  500 บำท  แตห่ำกในภำคก่อนหนำ้ผลกำรเรียนเป็น I  ต้องช ำระลำพักภำคกำรศึกษำละ   2,000 บำท) 
 

3. ปีการศึกษา/ภาค......................../.......             
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา....................................................................................................... 
5. จ านวนเงินที่ต้องช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินทั้งหมด).............................................บาท 

     
เพื่อความถูกต้องโปรดอ่านค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียนประกอบการกรอกแบบฟอร์ม 

กรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินเพ่ือตรวจสอบตลอดภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าทีไ่ปรษณีย์  โปรแกรมท าการ 475 

 



 

การท าบตัร :: ลงทะเบียนเรียน ::การลาพกัการศึกษา :: ก าหนดการลงทะเบียน/ลาพกั :: ค่าปรับลงทะเบียน/ลาพกัลา่ช้า:: การตรวจสอบข้อมลู :: แบบฟอร์มลงทะเบียน/ลาพกั   30/4/64 

 

ค าชี้แจงการลงทะเบียนผ่านระบบ Pay at Post 

  (รหัสชุดวิชำ  / ลงทะเบียนครั้งที่  / กำรซ้ือวัสดุกำรศึกษำ)         

ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน   ให้กรอกรหัสชุดวิชำ จ ำนวน 5 หลักส ำหรับชุดปกติ หรือ 6 หลักส ำหรับชุดวิทยำนิพนธ์ 

คร้ังท่ีลงทะเบียน                ระบุ 1 ส ำหรับกำรลงทะเบียนชุดวิชำใด ๆ เป็นครั้งแรก  

                                      ระบุ  2  กรณีเคยลงทะเบียนชุดวิชำนัน้ๆ มำก่อนแล้ว 

การซ้ือวัสดุการศึกษา          ระบ ุ1 ซ้ือวัสดุ ส ำหรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใด ๆ เป็นครั้งแรก  

                                     ระบุ 2 ไม่ซ้ือวัสดุ กรณีเคยลงทะเบียนชุดวิชำน้ันๆ มำก่อนแล้ว 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์  ให้กรอกรหัสชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 5 หลักก่อนแล้วตำมด้วยล ำดับขั้นตอนวิทยำนิพนธ์ 1 หรือ 2 หรือ 3 

ส ำหรับหลักสูตร 5 หน่วยกิต  ส่วนหลักสูตร 6 หน่วยกิต  ให้ระบุ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4  แล้วจึงระบุครั้งท่ีลงทะเบียน และ กำรสั่งซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 

(หมายเหตุ กำรลงทะเบียนชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ ตั้งแต่ขั้นตอน วพ.2 เป็นต้นไป ไม่ต้องสั่งซ้ือวัสดุกำรศึกษำให้เลือกเลข 2 ไปจนถึงขั้นตอน วพ. 3 และ 

วพ. 4   และให้ลงทะเบียนได้หลังทรำบเกรดในขั้นก่อน ภำยใน 15 วัน โดยไม่มีค่ำปรับล่ำช้ำ ห้ำมลงทะเบียนมำก่อนเพรำะจะท ำให้เกิดควำมผิดพลำด

ในกำรลงขั้นตอนท ำวิทยำนิพนธ์ )  

** ก่อนลงทะเบียนเรียนวิทยำนิพนธ์ 4 กรุณำประสำนขออนุญำตอำจำรย์ท่ีปรึกษำก่อนจึงช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน 

  ยกตัวอย่าง  กำรลงทะเบียนชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ของสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ขั้นตอนท่ี 2 ให้บันทึกในใบลงทะเบียนเป็น ดังน้ี 167182/1/2 

ตัวเลข 16718 คือรหัสชุดวิชำ 5 หลัก เลข 2 ในหลักที่ 6 หมำยถึง วพ.ขั้นตอนท่ี 2 ตัวเลข /1 หมำยถึง กำรลงทะเบียน วพ.ขั้นตอนท่ี 2 เป็นครั้งแรก 

และ /2 หมำยถึง ไม่ส่ังซื้อวัสดุกำรศึกษำ เนื่องจำกชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ น ำจ่ำยวัสดุกำรศึกษำให้นักศึกษำเพียงครั้งเดียวในขั้นตอน วพ.1 เท่ำน้ัน 

การลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นภำคเรียนสุดท้ำย คือลงทะเบียนเรียนพร้อมหรือหลังกำร

ลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์ 4 /กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ทุกสำขำวิชำ ครั้งละ 5,000 บำท ยกเว้นค่ำลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ 

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ เฉพำะแขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำค่ำอบรมฯครั้งละ 11,000 บำท 

การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ นักศึกษำแผน ข  ต้องสอบผ่ำนประมวลควำมรู้ จึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ กำรสอบประมวลควำมรู้สำมำรถสอบได้ 2 

ครั้ง หำกสอบไม่ผ่ำนถือว่ำพ้นสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ต้องช ำระทุกภำคกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใดๆ  รวมกำรลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต/

ประสบกำรณ์วิชำชีพ ในภำคกำรศึกษำใดๆ ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำด้วย 

ค่าบ ารุงห้องสมุด  ต้องช ำระทุกภำคกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใดๆ  *ยกเว้น กำรลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต  หรือ

ลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้ เพียงรำยกำรเดียว ไม่ต้องช ำระค่ำบ ำรุงห้องสมุด 

ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า  หลังสิ้นสุดกำรลงทะเบียนเรียนตำมปฏิทินกำรศึกษำ วันละ 100 บำท ปรับไม่เกิน 2000 บำท แต่หำกมีสำขำวิชำใดจัด

สัมมนำแล้วไมอ่นุญำตให้ลงทะเบียนเรียน หำกนักศึกษำลงทะเบียนเรียนมำโดยพลกำรข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนจะไม่ถูกดึงไปจัดกำรเรียนกำรสอนใดๆ

ท้ังสิ้น   

ค่าปรับลาพักการศึกษาล่าช้า หลังสิ้นสุดกำรลำพักตำมปฏิทินกำรศึกษำ วันละ 50 บำท ปรับไม่เกิน 500 บำท  กรณีอยู่ระหว่ำงรอผลกำรเรียนชุด

วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ สำมำรถลำพักได้หลังจำกทรำบผล ภำยใน 15 วันโดยไม่มีค่ำปรับล่ำช้ำ เน่ืองจำกค่ำธรรมเนียมของกำร ลำพักไม่

เท่ำกันคือ กรณีผลกำรเรียนเป็น I = 2,000 บำท  U/IP = 500 บำท  



 

การท าบตัร :: ลงทะเบียนเรียน ::การลาพกัการศึกษา :: ก าหนดการลงทะเบียน/ลาพกั :: ค่าปรับลงทะเบียน/ลาพกัลา่ช้า:: การตรวจสอบข้อมลู :: แบบฟอร์มลงทะเบียน/ลาพกั   30/4/64 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษา ผ่านธนาคาร ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช) 



 

การท าบตัร :: ลงทะเบียนเรียน ::การลาพกัการศึกษา :: ก าหนดการลงทะเบียน/ลาพกั :: ค่าปรับลงทะเบียน/ลาพกัลา่ช้า:: การตรวจสอบข้อมลู :: แบบฟอร์มลงทะเบียน/ลาพกั   30/4/64 

ค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร 

------------------------------------------------------ 
 

 
 

 หมายเหตุ  
- ค่ำลงทะเบียนเรียน ชุดวิชำละ 9,000 บำท  / ค่ำวัสดกุำรศึกษำชุดวิชำละ 1,500 บำท ชุดใดที่รำคำไม่เป็นไปตำมนี้จะระบุค่ำธรรมเนียมในรำยละเอยีดชุดวิชำที่เปิดให้

ลงทะเบียนเรียนประจ ำป ี
-  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและ ค่ำธรรมเนียมเพื่อพัฒนำสื่อกำรศึกษำตลอดหลักสตูร ช ำระเฉพำะนักศึกษำใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 
-  ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ต้องช ำระทกุภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใดๆ  รวมกำรลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต/ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
-  ค่ำบ ำรุงห้องสมุด  ต้องช ำระทกุภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชำใดๆ  ยกเว้น กำรลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต  หรือ ลงทะเบยีนสอบ
ประมวลควำมรู้ เพยีงรำยกำรเดียวไม่ตอ้งช ำระค่ำบ ำรุงห้องสมุด 
-  ค่ำลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพมหำบัณฑิตทุกสำขำวิชำ ครั้งละ 5,000 บำท ยกเว้นค่ำลงทะเบียนอบรมเข้มเสริม ประสบกำรณ์วิชำชีพ สำขำวิชำ
ศึกษำศำสตร์ เฉพำะแขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำค่ำอบรมฯครั้งละ 11,000 บำท 
-  ค่ำปรับลงทะเบยีนเรียนล่ำช้ำ  หลังส้ินสุดกำรลงทะเบียนเรียนตำมปฏิทินกำรศึกษำ วันละ 100 บำท ปรับไม่เกิน 2000 บำท แต่หำกมีสำขำวิชำจัดสัมมนำแล้วไม่ให้
ลงทะเบียนเรียน หำกนักศึกษำลงทะเบียนเรียนมำโดยพลกำรข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนจะไม่ถูกดึงไปจัดกำรเรียนกำรสอนใดๆทั้งสิ้น   
-  ค่ำปรับลำพักกำรศึกษำล่ำช้ำ หลังส้ินสุดกำรลำพักตำมปฏิทินกำรศึกษำ วันละ 50 บำท ปรับไม่เกิน 500 บำท  กรณีอยู่ระหว่ำงรอผลกำรเรียนชุดวิทยำนพินธ์/
กำรศึกษำค้นควำ้อิสระ สำมำรถลำพักได้หลังจำกทรำบผล ภำยใน 15 วันโดยไม่มีค่ำปรับล่ำช้ำ เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมของกำรลำพกัไม่เท่ำกันคือ  
กรณีผลกำรเรียนเป็น I = 2,000 บำท  U/IP = 500 บำท 

 

หา้มช าระผา่นธนาคาร/บญัชีอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุในแบบฟอร์มน้ี 
ทั้งนี้อำจมีกำรเพิ่ม หรือ ยกเลิก บำงธนำคำร โปรดติดตำมและอัพเดตแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียน 

ที่ประชำสัมพนัธ์ประจ ำปี/ภำค ทำงเว็บไซต์กำรเรียนกำรสอนระดับบณัฑิตศึกษำ หรือที่ face book ส ำนักบณัฑิตศึกษำ 

 

 

ฝำกกดติดตำมเพื่อรับข่ำวสำรด้วยนะคะ 



 

การท าบตัร :: ลงทะเบียนเรียน ::การลาพกัการศึกษา :: ก าหนดการลงทะเบียน/ลาพกั :: ค่าปรับลงทะเบียน/ลาพกัลา่ช้า:: การตรวจสอบข้อมลู :: แบบฟอร์มลงทะเบียน/ลาพกั   30/4/64 

 

 

  

ภาพถ่ายโดย นายพิจิตร กิจเจตน ี

 

ผู้จัดท า   เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 

www.stou.ac.th 

file://///172.20.24.199/OGS$/ฝทบ/สมฤทัย/3%20งานทะเบียน/2562/www.stou.ac.th

