
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562
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การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย



การประกนัคณุภาพการศึกษา

ท าเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่

ผูเ้กี่ยวขอ้งว่าผูท้ี่ส าเร็จ

การศึกษาจะมคีณุภาพ    

ตามที่ตอ้งการ การประกนัคณุภาพใครไดป้ระโยชน์

อาจารย ์เจา้หนา้ที่

นกัศึกษา

ผูป้ระกอบการ (นายจา้ง)

ประชาชนทัว่ไป ชมุชน สงัคม ประเทศ

มหาวิทยาลยั

การมีสว่นรว่มในการประกนัคณุภาพ

การศึกษาของนกัศึกษา

ดา้นการเรียนการสอน

ดา้นการวิจยั

ดา้นการใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคม

ดา้นการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม
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บทบาทในการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั

○ บทบาทในการศึกษา ตดิตาม รบัร ูก้ารด าเนนิงานประกนัคณุภาพ

○ บทบาทในการใหข้อ้เสนอแนะการด าเนนิงานประกนัคณุภาพ

○ บทบาทในการใหค้วามร่วมมอืและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ประเมินการด าเนนิงานประกนัคณุภาพ

○ บทบาทในการสะทอ้นภาพการด าเนนิงานของหนว่ยงานหรือการด าเนนิบทบาท

ของคณาจารยแ์ละบคุลากร

○ บทบาทในการเผยแพร่และเชญิชวนใหเ้พื่อนนกัศึกษาไดใ้หค้วามสนใจและให้

ความส าคญัในการด าเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพ

○ บทบาทในการรวมกลุม่เพื่อสรา้งเครือขา่ยในการร่วมตดิตาม รบัร ูก้ารด าเนนิงาน

ประกนัคณุภาพ
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กรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา 

(มคอ.)

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

ด้านความรู้

7

ด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข     

การสื่อสารและ    
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF) 
ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน
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https://student.mystou.net/secure/VerifyData.aspx
https://student.mystou.net/secure/VerifyData.aspx
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Place your screenshot here
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ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมชดุวชิา

ลงทะเบียนเรียน
กรณชีุดวิชาทีร่อผลการเรียน

วันสุดท้ายของการเปล่ียนแปลง
การลงทะเบียนเรียน

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
สอบประมวลความรู้

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ

1-31 กรกฏาคม 2-31 มกราคม 1-30 มิถุนายน

15 สิงหาคม 15 กุมภาพันธ์ -

หลังประกาศผลการเรียนทาง website ภายใน 15 วัน

15 สิงหาคม 15 กุมภาพันธ์ -

30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน

หมายเหตุ ชุดวิชาที่รอผลการเรียนไม่ได้หมายถึงชุดวิชาปกต ิแต่เป็นชุดวชิาที่มเีงื่อนไขว่าตอ้งทราบผลการเรียน
ของภาคเรียนล่าสุดก่อนจงึจะลงทะเบียนเรียนได้ เช่น ชุดวิชาวิทยานิพนธ์/ชุดวิชาการศึกษาค้นควา้อสิระ 
เพ่ือให้ทราบว่าผลการเรียนเป็น U หรือ I หรือ IP เป็นต้น



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ชัดเจนแลว้น าไปย่ืนช าระเงิน
 One Stop Service มสธ.
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

 ไปรษณีย์ไทย
 ธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์ม

 App KrungThai Next
 App SCB EASY

ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร
ว่าเหลือชุดวิชาใดบ้างที่ต้องลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบชุดวิชา
ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)



การลงทะเบียนเรียน
ร ะดั บปริญญา โท

ให้ลงทะเบียนตามโครงสร้าง
ภายในก าหนด และ
มีค่าปรับเมื่อลงทะเบียนล่าช้า
ตามระเบียบ/ประกาศ

ให้รอผลการเรียนของภาค
ล่าสุดก่อน เพื่อให้ทราบว่า
จะต้องลง วพ ขั้นไหน หรือ
จะต้องแก้ I หรือ U 
(ซึ่งค่าลงทะเบียนต่างกัน)
หลังประกาศผลการเรียน
ทาง website ต้องลงทะเบียน
ภายใน 15 วัน

นักศึกษาที่จะลงทะเบียน 
วพ.4
จะต้องได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
และต้องอยู่ในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียน

กรณีที่จะลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ชุดวิชาปกติอื่นๆ หรือ
ชุด วพ/IS ที่มีผลการเรียนแล้ว



1

สัมมนาเสริม
ประจ าชุดวิชา

สัมมนา เสาร์-อาทิตย์
ณ มสธ. นนทบุรี 

ศูนย์วิทย์ฯ/ศูนย์บริการการศึกษา
(นักศึกษาประมาณ 15 คน : 1 กลุ่ม)

กิจกรรมทดแทนส่วนท่ี
ส่งเสริมการคิดค้นสร้างสรรค์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมท้ังประเมินความรู้และ
ความสามารถของนักศึกษา

แบบเผชิญหน้า 

2 คร้ัง 
คร้ังละ 2 วัน 

ไม่มี e-Learning

แบบเผชิญหน้า 

1 คร้ัง 2 วัน 
มี e-Learning

หรือ

STOU

เปน็กิจกรรมบังคับ
และมีคะแนนเก็บ

อบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ

ศึกษาดูงาน
ในประเทศ/ต่างประเทศ

จัดข้ึน 1 คร้ังก่อนการส าเร็จ
การศึกษา ใช้เวลา 4-5 วัน 
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ

ความเปน็ผู้น า และ
ความสามารถในการแก้ปญัหา

อบรมที่
มสธ. นนทบุรี

STOU
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ค้นคว้าอิสระ

แผน ข.

สถานที่
มสธ. นนทบุรี

กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
นัดหมายให้นักศึกษาได้พบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณา
โครงร่างและการปรับแก้

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แผน

ข.

6

วิทยานิพนธ์

แผน ก.

วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4

กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
นัดหมายให้นักศึกษาได้พบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือขอค าปรึกษาในการท า
วิทยานิพนธ์ท้ังหมด 4 ข้ัน

Thesis

แผน

ก.

5

นิเทศการสอน

เฉพาะสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

จัดนิเทศการสอน
ตามสาขาวิชา

กิจกรรมท่ี
อาจาย์มหาวิทยาลัย

ออกนิเทศการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษา

4

ชุดฝกึปฏิบัติ

เฉพาะสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

จัดฝึกปฏิบัติ 
ณ สถานบริการสาธาณสขุ
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

กิจกรรมการฝกึปฏิบัติ
ของนักศึกษา

ในสถานบริการสาธารณสุข
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

3

สัมมนาเข้ม
ประจ าชุดวิชา

สัมมนา 1 คร้ัง
(ไม่เกิน 3 วัน)

เรียนที่
มสธ. นนทบุรี

กิจกรรมการฝกึปฏิบัติ
กับสถานการณ์เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ของจริง ซ่ึงเปน็
ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถ

ถ่ายทอดให้สมบูรณ์ได้โดยสื่ออื่น

STOU

2
ระดับปริญญา โทกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา



การสอบไล่ภาคต้น

การสอบไล่ภาคปลาย

ภาคเรียน

ก าหนดการ

ย่ืนค าร้อง

ส่งค าร้องก่อน 15 ธันวาคม

สนามสอบจะจัดให้เปน็โรงเรียนประจ าจังหวัดตามท่ีอยู่
ท่ีใช้ติดต่อมหาวิทยาลัย หากไม่สะดวกต้องส่งค าร้อง
ขอเปล่ียนสนามสอบก่อนถึงก าหนดการสอบดังตารางต่อไปน้ี

ก าหนดการ

สอบ

เสาร-์อาทิตยส์ุดท้าย

ของเดือนมกราคม

ส่งค าร้องก่อน 15 มิถุนายน เสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 

ของเดือนกรกฎาคม

การสอบประมวลความรู้

ภาคต้น/ภาคพิเศษ

การสอบประมวลความรู้

ภาคปลาย

ส่งค าร้องก่อน 15 กันยายน

ส่งค าร้องก่อน 15 กุมภาพันธ์

เสาร์อาทิตย์แรก

ของเดือนพฤศจิกายน

เสาร์อาทิตย์แรก

ของเดือนพฤษภาคม



ขอขยายเวลา
การศึกษา

เปลี่ยนแผน
การศึกษา

ขอลาพักติดต่อ
เกิน 2 ภาค

ภาคเรียนที่ 1 ยื่นค าร้องภายใน 30 พฤษภาคม 
ภาคเรียนที่ 2  ยื่นค าร้องภายใน 30 พฤศจิกายน 

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเสนอพจิารณา                         
เพื่อให้ทราบผลก่อนการลงทะเบียนในภาคนั้น ๆ        

1. ย่ืนค าร้อง

2. อนุมัติค าร้อง

3. ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ก าหนดการลงทะเบียน • ภาคเรียนที่ 1 1-31 ก.ค. 
• ภาคเรียนที่ 2  2-31 ม.ค.

เปลี่ยนที่อยู่
เปลี่ยน

ค าน าหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล

เปลี่ยน
สถานภาพจาก
ทดลองเรียน
เป็นสามัญ

ท าบัตร
นักศึกษาใหม่

สามารถยื่นค าร้องได้ตลอด แต่ช่วงเวลาที่ควรยื่น เพื่อให้มีผลกับ
การจัดส่งหนังสือและการออกใบเสร็จรับเงิน คือ 

ภาคเรียนที่ 1 ควรยื่นค าร้อง 1-15 มิ.ย. ภาคเรียนที่ 2 ควรยื่นค าร้องระหว่าง 1-15 ธ.ค.

ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมยื่นค าร้อง
ช าระเงินได้ทางไปรษณีย์ ผ่านระบบ pay@post โปรแกรม 474

หรือผ่าน Krungthai Next comp code 81106

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การช าระค่าธรรมเนียม

นักศึกษาระดบับัณฑติศกึษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การย่ืนค าร้องต่าง ๆ

การเปล่ียนสนามสอบ

• การสอบไล่ภาคต้น ส่งค าร้องได้ภายใน 15 ธันวาคม
• การสอบไล่ภาคปลาย ส่งค าร้องได้ภายใน 15 มิถุนายน
• การสอบประมวลความรู้ภาคต้น /ภาคพิ เศษ ส่งค าร้องได้ภายใน 15 ก.ย.
• การสอบประมวลความรู้ภาคปลาย ส่งค าร้องได้ภายใน 15 ก.พ.

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 
นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนได้ไม่ เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ

และต้องยื่นก่อนส า เร็จการศึกษา

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ



การยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษระดบั

บณัฑติศึกษา
เพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษของนักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑติท่ีมีความพรอ้มทางวชิาการ วชิาชีพ และทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชง้านได้
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ก าหนดใหห้ลกัสตูรระดบั

ปริญญาโทแตล่ะหลกัสตูร

ก าหนดคะแนนทดสอบความรู้

ภาษาองักฤษโดยพิจารณา

จากคณุภาพของมหาบณัฑติ

ตามวตัถปุระสงคข์องแตล่ะ

หลกัสตูร

1)  การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT 
(E-Testing)

2) ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน โดยมี
ผลคะแนนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด

3)  จัดอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive 
English Training Course) 

 วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2562

 วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563

 วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2563

 วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2563

 วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2563

 วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2563
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ชอ่งทางการยกระดบัความรูภ้าษาองักฤษ



สิ่งสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและ 

VPN เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล
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วิธีการสมัคร STOU SSL VPN และวิธีการใช้งาน
https://vpn.stou.ac.th 21



วิธีการสมัคร STOU SSL VPN และวิธีการใช้งาน
https://vpn.stou.ac.th 22
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ชว่งกจิกรรม ถาม-ตอบ
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ส ำนกับณัฑิตศึกษำ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช
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