
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2561

การจัดเสวนาทางวิชาการ



ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดเสวนาทางวิชาการ
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การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ท าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่

ผู้เกี่ยวข้อง ว่าผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณภาพ    

ตามทีต่้องการ

3



การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพใครได้ประโยชน์
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
ผู้ประกอบการ (นายจ้าง)
ประชาชนทั่วไป ชุมชน สังคม ประเทศ
มหาวิทยาลัย
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บทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

บทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ

บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพ

บทบาทในการให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ

บทบาทในการสะท้อนภาพการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการด าเนินบทบาทของคณาจารย์และ
บุคลากร

บทบาทในการเผยแพร่และเชิญชวนให้เพื่อนนักศึกษาได้ให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

บทบาทในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
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การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา

ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

Thai Qualification Framework for Higher Education –TQF ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

Thai Qualification Framework for Higher Education –TQF ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

Thai Qualification Framework for Higher Education –TQF ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน
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ส านักบัณฑิตศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี, 1 ปีครึ่ง)

ปริญญาโท (2 ปี)

ปริญญาเอก (3 ปี)
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สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 
เปิดสอน 12 สาขาวิชา

• ศิลปศาสตร์ 
• นิเทศศาสตร์ 
• ศึกษาศาสตร์ 
• วิทยาการจัดการ 
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
• พยาบาลศาสตร์ 
• เศรษฐศาสตร์

• มนุษยนิเวศศาสตร์ 
• รัฐศาสตร์ 
• เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• นิติศาสตร์ 
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สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเปิดสอนรวม 6 สาขาวิชา ได้แก่
• ศิลปศาสตร์ 
• นิเทศศาสตร์ 
• ศึกษาศาสตร์ 

• วิทยาการจัดการ 
• รัฐศาสตร์

• เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
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ค่าใช้จ่ายในการศึกษา: หลักสูตรปริญญาโท

• ค่าลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา (รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าบ ารุงห้องสมุด)

• ลงทะเบียน 1 ชุดวิชา ช าระค่าลงทะเบียน  15,500 บาท

• ลงทะเบียน 2 ชุดวิชา ช าระค่าลงทะเบียน  26,000 บาท

• ค่าลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้ ครั้งละ 1,500 บาท

• ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 5,000 บาท

• รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) โดยประมาณ 
หลักสูตรแผน ก 80,000-101,000 บาท

หลักสูตรแผน ข 102,500 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการศึกษา: หลักสูตรปริญญาเอก

• ค่าลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา เป็นระบบเหมาจ่าย 2 อัตรา ดังนี้
1. อัตราเหมาจ่าย 65,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ศิลปศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,

นิเทศศาสตร,์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์, วิทยาการจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, 
รัฐศาสตร)์

2. อัตราเหมาจ่าย 105,000 บาทต่อภาคการศึกษา (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
• ค่าลงทะเบียนสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ 10,000 บาท
• รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ปี) โดยประมาณ 

410,000-650,000 บาท
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ปัญหาที่พบมากกับนักศึกษาใหม่
ในการลงทะเบียนเรียนภาคปลายของปีการศึกษาแรก

ปัญหา

• นักศึกษารอทราบผลสอบของภาคต้น ไม่ลงทะเบียนตามก าหนด

• ผลสอบของภาคต้นมีก าหนดแจ้งประมาณ 45 วันหลังสอบ

• นักศึกษาต้องเสียค่าปรบัจากกรณลีงทะเบียนล่าช้า

ข้อควรปฏิบัติ

• ลงทะเบียนตามก าหนดเวลาของปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย

• หากสอบชุดวิชาใดไม่ผ่านของภาคแรก ให้ regrade ภาคถัดไป

• นักศึกษาทดลองเรยีนต้องรอผลสอบภาคแรกออกก่อน จึง
จะลงทะเบียนภาคปลายได้
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ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน

หากไมล่งทะเบยีนตามก าหนดมคีา่ปรบันะคะ

ภาคต้น

2 – 31 ม.ค.ภาคปลาย

1  – 31 ก.ค.

**หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด 
นักศึกษาจะต้องลาพกัการศึกษาตามช่วงเวลาที่ก าหนด

ภาคพเิศษ เฉพาะชุดวชิาวทิยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอสิระ เท่าน้ัน
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ข้อสังเกตในการลงทะเบียน ส าคัญมาก ๆ  !!!

- นักศึกษาควรลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่มหาวทิยาลยัก าหนด

- ศึกษาคู่มือการลงทะเบียน ปฏิทนิการศึกษา และชุดวชิาที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่
ละภาค ตารางสอบไล่ประจ าภาค เพือ่ไม่ให้ลงทะเบียนชุดวชิาทีม่ีวนั/เวลาสอบ
ตรงกนั
- ชุดวชิาทีเ่ปิดให้ลงทะเบียน และตารางสอบไล่ 
อาจมกีารเปลีย่นแปลง นักศึกษาจะต้องตดิตาม
ดูจากเวปไซต์อย่างต่อเน่ือง
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ช่องทางการลงทะเบียนที่สะดวก

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
 ผ่านระบบ Pay at Post
 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 Internet และ ATM (หักจากบัญชีเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 
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หน่วยบริการรับลงทะเบียน/ค าร้อง
อาคารบริการ 1 ชั้นล่าง

22



นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้
บริการที่ช่อง 10 ค่ะ
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ศูนย์วทิยพฒันา
มสธ. 10 แห่ง ได้แก่
• ล าปาง
• สุโขทยั
• นครสวรรค์
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี
• นครศรีธรรมราช
• ยะลา
• เพชรบุรี
• จันทบุรี
• นครนายก
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ตวัอยา่ง การลงทะเบยีนผา่น pay at post 

(ป.โท และ ป.บณัฑติ)

1. เลขประจ าตวั นศ.

2. ประเภทการลงทะเบยีน

3. รหสัชุดวชิา

4. จ านวนทีต่อ้งช าระ

*นักศึกษาเกบ็สลปิและใบ
ลงทะเบียนไว้เป็นหลกัฐาน
ไม่ต้องส่งไปที่ มหาวิทยาลยั 
เพราะหน่วยงานทีรั่บช าระ
เงินจะส่งข้อมูลให้ฝ่าย
ทะเบียนฯในวนัถัดไป
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ตวัอยา่ง การลงทะเบยีนผา่นธนาคารกรงุศรอียธุยา

(ป.โท และ ป.บณัฑติ)

1.เลขประจ าตวันกัศกึษา

2. รหสัชุดวชิา

3. จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ

มี 2 ส่วน 
ส่วนที ่1 ให้ธนาคาร 
ส่วนที่ 2 นักศึกษาเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน

*นักศึกษาเกบ็สลปิและใบ
ลงทะเบียนไว้เป็น
หลกัฐาน ไม่ต้องส่งไปที่
มหาวทิยาลยั เพราะ
หน่วยงานที่รับช าระเงิน
จะส่งข้อมูลให้ฝ่าย
ทะเบียนฯในวนัถัดไป
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คู่มือลงทะเบียนและแบบฟอร์มลงทะเบียน
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คู่มือลงทะเบียนและแบบฟอร์มลงทะเบียน

เอกสารลงทะเบียนเรียนที่จัดส่งให้นักศึกษา
ทุกปีการศึกษา

• ส านักบัณฑิตศึกษา จะจัดส่งเอกสารคู่มือลงทะเบียนเรียน พร้อมแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนไปให้นักศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี 
นักศึกษาใช้คู่มือลงทะเบียนในการตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน/ค่าลงทะเบียน/ 
ตารางสอบ และอื่นๆ 

• กรณีเอกสารสูญหาย สามารถเปิดดูรายละเอียดได้จากหน้าเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
• Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

28



Download แบบฟอร์ม/คู่มือต่างๆได้ที่เว็บไซต์

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/
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การลงทะเบียนผดิชุดวชิา

- ได้รับเอกสารชุดวชิาผดิชุด เสียเวลาในการเปลีย่นคนืกบั
มหาวทิยาลยั

- ไม่มีรายช่ือในการเข้าสัมมนาเสริม/เข้ม และส่งผลกระทบกบัการ
จดักลุ่มสัมมนา

- ไม่มีเอกสารประกอบการท ารายงานส่งอาจารย์

ขอ้ผดิพลาดทีไ่มม่ใีครอยากใหเ้กดิขึน้
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- ตรวจสอบชุดวชิาทีล่งทะเบียน และจ านวนเงนิทีต้่องช าระให้
ถูกต้อง และเขยีนตวัเลขจ านวนเงนิชัดเจน
- หลงัลงทะเบียนทุกคร้ังควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูล         ส่วนบุคคล 
เช่น ข้อมูลการลงทะเบียน /ช่ือ- ช่ือสกลุ/ทีอ่ยู่ ซ่ึงอาจมคีวามคลาดเคลือ่น
- หากทราบว่าลงทะเบียนผดิ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน เพื่อด าเนินการ
แก้ไข (โปรดแสดงหลกัฐานประกอบ)

ปัญหาไม่เกดิ/ไม่มผีลรุนแรงถ้า..
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การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
32

ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา

https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp


ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-ช่ือสกลุ ไม่ถูกต้อง

- บัตรนักศึกษาข้อมูลไม่ตรงกบับัตรประชาชน

- เอกสารต่างๆที่จัดส่ง , รายช่ือเข้าสัมมนา

- เอกสารส าคญั , ใบปริญญาบัตร

ส่งผลกระทบในเร่ือง
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ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-สกลุ ไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบข้อมูลจากใบตรวจสอบประวตัทิีจั่ดส่งไปให้

- หากพบว่าไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลีย่นแปลงหลงัส่งใบสมัคร ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ส านักบัณฑิตศึกษาภายในวนัที่ปฐมนิเทศ หากยืน่เปลีย่นแปลงหลงั
วนัปฐมนิเทศฯ นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นแปลงข้อมูล
คร้ังละ 100 บาท

การด าเนินการเพือ่มิให้เกดิปัญหา

34



ทีอ่ยู่ทีใ่ช้ตดิต่อกบัมหาวทิยาลยั ไม่ถูกต้อง

- ไม่ได้รับเอกสารชุดวชิาหรือได้รับล่าช้า

- ไม่ได้รับแจ้งก าหนดการเข้าสัมมนาเสริม/เข้ม

- ไม่ได้รับแจ้งก าหนดการสอบและสนามสอบ

- หากมกีารเปลีย่นแปลงข้อมูลทีอ่ยู่ทีใ่ช้ในการตดิต่อนักศึกษาจะต้องยืน่ค าร้องขอ
เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่โดยเร็ว

ส่งผลกระทบ

35



แผนผงัอำคำร มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช

36



กจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา

• งานปฐมนิเทศเชิงปฏบิัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา
• งานสัมมนาเสริม/เข้มประจ าชุดวชิา
• งานวทิยานิพนธ์/งานการศึกษาค้นคว้าอสิระ/
ดุษฎนิีพนธ์

• งานอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิต

37



กจิกรรม สถานทีจ่ัด จ านวนวันทีจ่ัด

ปฐมนิเทศเชิงปฏิบติักำรนกัศึกษำใหม่ มสธ. 2 วนั

สัมมนำเสริม
มสธ.
ศนูยว์ิทยพฒันำ มสธ.
หน่วยบริกำรบณัฑิตศึกษำ

2 วนั 
(เสำร์-อำทิตย)์

สัมมนำเขม้ มสธ. 2-3 วนั

วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำคน้ควำ่อิสระ มสธ. 1-2 วนั

ประสบกำรณ์วิชำชีพ/เสริมมหำบณัฑิต มสธ. 4 วนั
38



กจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา

แนะน าวธีิการเข้าถึงช่องทางการประชาสัมพนัธ์
1. ตรวจสอบข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์

http://www.stou.ac.th/thai/grad
_stdy/masters/

39



กจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา

40



กจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา

41



กจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา

42



กจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนา
1. ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://stou.ac.th
2. จดหมายเชิญนักศึกษาเข้ารับการสัมมนา
3. ผ่าน SMS
4. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 จุด ได้แก่ ใต้อาคาร

บริหารหน้าอาคารสัมมนา 2 ใต้อาคารวิชาการ3
และป้ายหน้าห้องสัมมนา

***หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการจัดกลุ่ม ย้ายกลุ่ม  ไม่มีชื่อในกลุ่ม 
ให้ติดต่อสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 43



ห้องบริการนักศึกษา ระดบัปริญญาโท

44



อาคารวชิาการ 3 ช้ัน 2

ห้องบริการบัณฑิตศึกษา

45



1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 10 เคร่ือง (ให้บริการฟรี)

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องบริการบัณฑิตศึกษา

46



2. เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง 
(คดิค่าใช้จ่าย แผ่นละ 3 บาท)

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องบริการบัณฑิตศึกษา

47



3. ห้องให้ค าปรึกษากลุ่มย่อย จ านวน 2 ห้อง (บริการฟรี)

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องบริการบัณฑิตศึกษา

48



4. จัดเจ้าหน้าทีไ่ว้ให้ค าปรึกษา
และให้บริการประจ าห้อง

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องบริการบัณฑิตศึกษา

49



เวลาเปิดให้บริการ

วนัจันทร์ ถึง วนัศุกร์  ระหวำ่งเวลำ 08.30-16.30 น.

วนัเสาร์  ระหวำ่งเวลำ 08.30-16.30 น.

วนัอาทติย์  เปิดใหบ้ริกำรเฉพำะช่วงท่ีนกัศึกษำมำท ำกิจกรรม
ตำมนดัหมำย

วนันักขตัฤกษ์  ปิดให้บริการ

สอบถาม โทร. 0 2504 7571

50



แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ

1. แสดงบัตรนักศึกษา

2. ลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการ

3. ฝากสัมภาระ

4. ไม่น าอาหารและเคร่ืองดื่มเข้ามารับประทาน

5. ไม่ปฏิบัตตินรบกวนผู้อืน่

51



- มหาวทิยาลยัจะจัดสนามสอบให้ตามรหัสไปรษณย์ีทีอ่ยู่ทีนั่กศึกษาแจ้งใช้ส าหรับ
ติดต่อกบัมหาวทิยาลยั

-นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบทีม่หาวทิยาลยัแจ้งเท่าน้ัน
-หากประสงค์ขอย้ายสนามสอบ ต้องด าเนินการแจ้งค าร้องขอเปลีย่นแปลงสนาม
สอบถึงส านักบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า 45 วนั ในแต่ละภาค
การศึกษา

แจ้งผลการสอบหลงัจากสอบแล้ว 45 วนั

การสอบ

52
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การตรวจสอบสนามสอบ

https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
54

ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา



เข้าเว็บไซต์ ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา > ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 
ลงทะเบียนเขา้ใช้ระบบ โดยใช้ user name เป็น รหัสนักศึกษา

ตรวจสอบ
สนำมสอบ

เมื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

ให้เลือกเมนู สอบถามสนามสอรายบุคคล
ระบุ ปี / ภาค ที่จะสอบ และ กดค้นหา 

(ตรวจสอบได้ประมาณ 45 วันก่อนสอบ)
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ประเมิน

ผลสอบ

ตรวจสอบ
ได้ที่

เว็บไซต์

ส่งแจ้งทาง
ไปรษณีย์

หลังสอบ 
45 วัน

เข้าเว็บไซต์ ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา > ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 
เข้าใช้ระบบ โดยใช้ user name เป็น รหัสนักศึกษา และ password ที่ตั้งไว้

คลิกตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน/ประวัติการเรียน
ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน

56



การ download แบบฟอร์มต่างๆ

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/
57

Download



Download แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องการ

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp 58แบบฟอร์มลงทะเบียน/ค าร้อง



การสอบและสนามสอบระดับบัณฑติศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการสอบไล่ประจ าภาคตามวัน-เวลา ที่ปรากฏตาม
คู่มือลงทะเบียนเรียน ของแต่ละปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดสนามสอบให้นักศึกษาตามจังหวัดที่นักศึกษาแจ้งเป็นที่อยู่ใน
การติดต่อกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสนามสอบเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรี ทุก
สนามสอบจะมีห้องสอบระดับบัณฑิตศึกษา 1-2 ห้อง 

กรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 45 วันก่อนสอบ

สนามสอบหลักของนักศึกษาปริญญาเอก อยู่ที่ มสธ.ส่วนกลาง
59



การส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ตรวจรูปแบบ ดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของ นศ.

-ประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่ฯ
-ให้บริการข้อมูล

 สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการท า ดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/ การศึกษา  
ค้นคว้าอิสระ 

สนับสนุนการประกวดรางวัล ดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์

60



ขั้นตอนการตรวจรูปแบบ 
ดุษฎนิีพนธ์ / วทิยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอสิระ

61



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาลงทะเบียนสอบปกป้องฯ  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตรวจบทคัดย่อ  

สอบ วพ./ดพ. ได้ผล  ผ่าน  

แก้ไขเนื้อหาและบทคัดย่อ  
ตามมติคณะกรรมการสอบปกป้องฯ 

ส่งตรวจรูปแบบฯ ที่ ฝสส. 

ตรวจรูปแบบฯ (ผ่านเบ้ืองต้น) ตรวจรูปแบบฯ ไม่ผ่าน 

รับรองที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

แก้ไขรูปแบบ 
 

ส่งคณะท างานตรวจบทคัดย่อ 
 

ตรวจรูปแบบหน้าอนุมัติ 
โดยสาขาวิชาหรือ ฝสส. 

 

แผนภมิู ขัน้ตอนการตรวจรปูแบบ-การส าเรจ็การศึกษา
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รับรองท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 

นักศึกษาส่ง วพ/ดพ. บับท าปกเข้าเล่ม และ CD  
ตามจ านวนที่ก าหนด (ขึ้นอยูก่ับสาขาวิชาท่ีศึกษา)   

ฝสส. แจ้ง ฝทบ. เพ่ือออกเกรด วพ/ดพ. ขั้นสุดท้าย 

ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาที่ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  

นักศึกษาส่งหลักฐานแสดงการเผยแพร่ฯ ที่ ฝสส. 
 

ประธานกก.บัณฑิตฯมสธ.ลงนามหน้าอนุมัต ิ
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

นักศึกษาเข้าเล่ม วพ/ดพ. 

เผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ. 

ฝสส. ตรวจสอบหลักฐานฯ 

*จ านวนวิทยานิพนธ์และ CD ที่นักศึกษาต้องส่ง แจ้งในแบบรับวิทยานิพนธ์เพื่อด าเนินการท าปกเข้าเล่ม 
และท า CD (สบฑ.001) เมื่อตรวจรูปแบบฯ ผ่านและให้ด าเนินการท าปกเข้าเล่มได้ 63



การเข้าถงึข้อมูลการตรวจรูปแบบ 
ดุษฎนิีพนธ์ /วทิยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอสิระ

64



http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ 65ดุษฎนิีพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอสิระ



http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/

66

ตรวจรูปแบบ ดพ./วพ./IS



การตรวจสอบสถานะ
การส่งตรวจรูปแบบฯ

67



http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ 68ดุษฎนิีพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอสิระ



http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/%E0%B8%9D%E0%B8%AA%E0%B8%AA/M3/ 69



http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/%E0%B8%9D%E0%B8%AA%E0%B8%AA/M3/file/%E0%B8%A7%E0%B8%9E.pdf
70



การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
เพือ่การขอส าเร็จการศึกษา

71



http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ 72ดุษฎนิีพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอสิระ



การตรวจสอบรายช่ือวารสารในฐานฯ

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M3.htm 73การเผยแพร่ ดพ./วพ./IS



http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

74

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M3.htm การเผยแพร่ ดพ./วพ./IS ศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย (TCI)



ตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงาน

75



แหล่งเผยแพร่ผลงาน

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M3.htm 76



77http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M3.htm แหล่งน าเสนอผลงานวจิัย



การสืบค้นการให้ทุนอุดหนุนการท า 
ดุษฎนิีพนธ์ 
วทิยานิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าอสิระ
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79http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ ดุษฎนิีพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอสิระ



ทุนอดุหนุนฯ

ทุนรางวลัฯ

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M4.htm 80ทุน/รางวลั ดพ./วพ./IS



ติดต่อส านักบัณฑิตศึกษา

 ด้านลงทะเบียน 02-504-7561 ถึง 4
 ด้านส่งเสริมมาตรฐาน 02-504-7568 ถึง 9
 ด้านกิจกรรมปฎิสัมพันธ์ 02-504-7565 ถึง 7
 ห้องบริการบัณฑิต 02-504-7571
 facebook.com/ส านักบัณฑิตศึกษา-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-313452672013148
 Twitter @gradstou

81



สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ 
VPN เพื่อการสืบค้นข้อมูล

82



ระบบการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายในโดยผ่านหน้า 
Web Brower (STOU SSL VPN)

83



วิธีการใช้สมัคร STOU SSL VPN และวิธีการใช้งาน

84



วิธีการใช้สมัคร STOU SSL VPN และวิธีการใช้งาน

85



วิธีการใช้สมัคร STOU SSL VPN และวิธีการใช้งาน

86



วิธีการใช้สมัคร STOU SSL VPN และวิธีการใช้งาน
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แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการจัดเสวนาในกจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดบับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2561
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