
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตร  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
------------------- 

 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรด าเนินไป 

ด้ วยความ เรี ยบร้อยและมี ม าตรฐาน เดี ยวกัน  อาศั ยอ าน าจตามความในมาตรา ๑๕ (๒ )  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ .ศ . ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ที่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
     “หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้ 
 “การเทียบแทน”  หมายความว่า  การน าชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง 
ครอบคลุม หรือคล้ายคลึงกันซึ่งได้ถูกก าหนดมาให้ใช้แทนกัน 
 
   ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบและ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้  
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
การจัดการศึกษา 
------------------- 

 
ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น  

๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และ
อาจจัดภาคพิเศษ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ 

ในกรณี ที่ หลั กสูตรใดมี เหตุ ผล อันสมควร สภามหาวิทยาลั ยอาจก าหนดให้ 
ภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ งก็ได้ ทั้ งนี้  ตามที่ก าหนด 
ในระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
  ข้อ ๖  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  โดยก าหนดสาระ 
ทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการ
อย่างอ่ืนที่เอ้ือต่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอนทบทวนเป็น
ครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา  โดยมีศูนย์บริการการศึกษาประจ า
ภูมิภาคและศูนย์บริการการศึกษาประจ าท้องถิ่นไว้ให้บริการการศึกษา 
 
  ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยจะก าหนดเวลาที่นักศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชา
ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ เพ่ื อ เป็ น แนวทางให้ นั กศึ กษ าสามารถวางแผนการศึ กษ าของตน เองได้ 
อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชาจะมีก าหนดเวลาแตกต่างกันตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ 
ของชุดวิชา แต่ทั้งนี้เวลาศึกษาทั้งหมดจะรวมกันได้ประมาณ ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกระจายเวลา
ส าหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็นสัญลักษณ์ ๖ (อ-ส-ป-ก)  

๖  หมายถึง  ๖ หน่วยกิต 
อ  หมายถึง  การศึกษาจากสื่อหลัก ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้  

สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน หรือต าราเรียนด้วยตนเอง หรือหนังสือชุด

ความรู้ และแบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสื่ออ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ประจ าชุดวิชา เช่น กิจกรรมประจ าชุดวิชา ซีดี

เสียงหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประจ าชุดวิชา (ถ้ามี)  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบดิจิทัล หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือ

เข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous)  

ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ ๑๒-๑๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ส  หมายถึ ง   การศึกษาจากสื่ อ เสริม  ประกอบด้ วย  สื่ อ โสตทั ศน์  รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ซีดีหรือดีวีดีหรือซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การ
สอนเสริมแบบเผชิญหน้า การประชุมทางไกล เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ ๐-๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  ป  หมายถึง การท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
การศึกษา การสังเกต กรณีศึกษา การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ 
การปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง สถานการณ์ เสมือนจริง สถานการณ์ จ าลอง ใช้ เวลาประมาณ  
๐-๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพก าหนด  
 ก  หมายถึง การศึกษาเสริม คือ การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่น การศึกษา
จากหนังสืออ้างอิง หรือต าราที่ก าหนดให้ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. การปรึกษาและซักถามอาจารย์ เป็นต้น ใช้เวลา
ประมาณ ๑-๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวด ๒ 
ชื่อและโครงสร้างหลักสูตร 

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

 ข้อ ๘ ประกาศนียบัตรให้เรียกชื่อเต็มภาษาไทย เป็น “ประกาศนียบัตร................” 
เรียกชื่อเต็มภาษาอังกฤษ เป็น “Certificate in................”  โดยต่อท้ายด้วยชื่อสาขาวิชา (ศาสตร์) นั้นๆ 
และเรียกชื่อย่อภาษาไทยเป็น “ป. ................” เรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษเป็น “Cert. in……….” โดยต่อท้าย
ด้วยชื่อสาขาวิชา (ศาสตร์) นั้น ๆ  
 
 ข้อ ๙  หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  
มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
 
  ข้อ ๑๐  มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นชุด เรียกว่า 

ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า ๖ หนว่ยกิต  
  ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้การจัด
รายวิชาในแต่ละชุดวิชามีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนด 
ในระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรให้มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ 

ปี และใช้เวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน ๓ เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร  แต่จะต้องลงทะเบียนเรียน  
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่นค าขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได ้
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หมวด ๓ 
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 

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

 ข้อ ๑๒  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  
  (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันการศึกษา
นั้นๆ รับรอง 
   (๔) ส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับ
การเทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

 
  ข้อ ๑๓  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ 
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเมื่อพ้นก าหนด ๕ ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยจะพิจารณาเป็นราย
กรณ ี
 
 ข้อ ๑๔  มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๒  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ๑๓ เข้าศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก 
 
 ข้อ ๑๕  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้น
ทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
 
 ข้อ ๑๖  สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ 
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(๔)  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา 

(๕)  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่ช าระค่าบ ารุงการศึกษา
เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา 

(๖)  ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา 

(๗)  ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย   
 

ข้อ ๑๗  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา  

โด ย ให้ มี ค ณ ะ ก ร รม ก า รท า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ก า รมี ลั ก ษ ณ ะต้ อ งห้ า ม 
ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มี เหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน ๖ เดือน 
  คุณสมบัติ การมีลักษณะต้องห้าม  การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ตรวจสอบ และการด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ ๑๘  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด 
  วินัย โทษทางวินัย ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา 

------------------- 
ข้อ ๑๙  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย ๑ ชุดวิชา 

(๖ หน่วยกิต) และอย่างมากไม่เกิน ๓ ชุดวิชา (๑๘ หน่วยกิต) จนกว่าจะครบจ านวนชุดวิชาตามหลักสูตร 
ในสาขาวิชาที่ศึกษา  

 

  ข้อ ๒๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก าหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ทั้งนี้ ต้องก่อน
วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 
  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประสงค์
จะลาพักการศึกษา  หากจะรักษาสถานภาพนั กศึ กษาไว้ ให้ ยื่ นค าร้องขอลาพักการศึกษา 
ต่อมหาวิทยาลัย 



~ ๖ ~ 
 

 

  ข้อ ๒๑  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก ต้องช าระค่าวัสดุการศึกษา
ของชุดวิชานั้น ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมกับการลงทะเบียนเรียน 
 
   ข้อ ๒๒  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
หากประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อม ให้ลงทะเบียนได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้ อ  ๒ ๓   นั กศึ กษ าที่ ป ระส งค์ จ ะ เพ่ิ ม ชุ ด วิ ช า  ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขอ เพ่ิ มชุ ด วิ ช า 
ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และเมื่อเพ่ิมชุดวิชาใดแล้วจ านวนชุดวิชา 
ในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินจ านวน ๓ ชุดวิชา 
 
  ข้อ ๒๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะถอนชุดวิชาใด  ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับทราบ     

ผลการลงทะเบียนแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ชุดวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียน 
ในชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษาไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 
  ข้อ ๒๕  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวิชาในภาค
การศึกษาใด ภายหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา 
 
  ข้อ ๒๖  นักศึกษาซึ่งมีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องลาพักการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ถือเป็นส่วน
หนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
แต่ในกรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  ให้ยื่น 
ค าร้องขอลาพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป 
  ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาพักการศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว  การยื่นค า
ร้องขอลาพักต้องกระท าภายในก าหนดเวลาของการถอนชุดวิชา  และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชา 
ที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วด้วย ค าร้องขอลาพักการศึกษาที่ได้ยื่นหลังก าหนดเวลาของการถอนชุดวิชาใน
ภาคการศึกษานั้นให้ถือว่าค าร้องนั้นตกไป 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้แล้วและขอลาพักการศึกษามากกว่า
หนึ่งภาคการศึกษา ให้ถือว่าการลาพักการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาถัด ไป เป็ นการลาพักการศึกษา  และให้ น าความในวรรคสามมาใช้บั งคับ 
โดยอนุโลม 



~ ๗ ~ 
 

 

  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา  มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษา
ถัดไปให้แสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 

  ข้อ ๒๗ การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการถอนชุดวิชา จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 

   ข้อ ๒๘ การด าเนินกิจกรรมในหมวดนี้  ให้เป็นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 

หมวด ๕ 
การประเมนิผลการศึกษา 

------------------- 
  ข้อ  ๒๙   ให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ 
แต่ละภาคการศึกษา และใช้วิธีการประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

 (๑)  การให้คะแนนกิจกรรม หรือการฝึกปฏิบัติ 
 (๒)  การสอบประจ าภาคการศึกษา 
 (๓)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่าง ๆ จะก าหนดในช่วงก่อน

ส าเร็จการศึกษา 
 

  ข้อ ๓๐   การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชา  ให้สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดว่า 
ชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎี  หรือชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และให้มีอ านาจก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ส าหรับการฝึกปฏิบัติ และการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชา
รับผิดชอบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีการก าหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ ทั้งนี้ 
ตามท่ีก าหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่สาขาวิชาใด เห็นว่า ชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอต่อสภาวิชาการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นรายชุดวิชาไป 
  ประเภทข้อสอบ  และจ านวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 



~ ๘ ~ 
 

 

  ข้อ ๓๑  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีคะแนนกิจกรรม หรือคะแนนฝึก
ปฏิบัติ หากนักศึกษาสอบไล่ไม่ผ่านให้น าคะแนนกิจกรรม  หรือคะแนนฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปรวม 
กับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และ
ท ากิจกรรม หรือฝึกปฏิบัติใหม่ 
 
  ข้อ ๓๒  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การตัดสินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
ให้ล าดับขั้นผลการสอบ พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ 
 (๒) กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎีไม่ผ่าน แต่สอบผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบ
ซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี  ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎี 
ไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ใหม่ การลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคที่สอบไม่ผ่าน 

สามารถกระท าได้ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว  จนกว่าจะ
สอบผ่าน 
 (๓) กรณีสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคทฤษฎี แต่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนสอบ
ซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ  ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ถ้านักศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบัติ 
ไม่ผ่านอีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ใหม่  การลงทะเบียนเรียนซ้ า สามารถกระท าได้ 
ในภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะสอบผ่าน 
  การประเมินผลตาม (๒) และ (๓) หากมีการปรับปรุงชุดวิชานักศึกษาต้องลงทะเบียน
เร ียนใหม่และสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 
  ข้อ ๓๓ การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ  ๓๔  การประเมินผลการศึกษาใช้ ระบบการให้ ล าดั บขั้ นความสามารถ 
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา ดังนี้ 
 

คะแนน ล าดับขั้น ความหมาย 
ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ H (Honour) เกียรตินิยม 
ร้อยละ ๖๐-๗๕ S (Satisfactory) ผ่าน 
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ U (Unsatisfactory) ไม่ผ่าน 
 I (Incomplete) ไม่สมบูรณ์ 

  

   
  



~ ๙ ~ 
 

 

  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะได้รับล าดับขั้น  I  ในแต่ละชุดวิชา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก 
 (๒)  นักศึกษาได้คะแนนฝึกปฏิบัติ  หรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ 

ตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 กรณีตาม (๑) เมื่อนักศึกษาได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะได้ล าดับ
คะแนนตามผลการสอบซ่อม โดยไม่มีเครื่องหมาย * ที่แสดงว่าเป็นล าดับขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถ้า
นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบไล่หรือสอบซ่อม ล าดับขั้น  I  จะถูกเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ 
 
  ข้อ ๓๖  การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร  ให้นับเฉพาะชุดวิชา 
ที่นักศึกษาสอบได้ล าดับขั้น H และ S เท่านั้น 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่า เป็นชุดวิชาที่ เทียบเท่า 
ชุดวิชาอ่ืนที่เรียนมาแล้ว หรือที่ก าลังเรียนอยู ่การนับชุดวิชาสะสม ให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น 
 
  ข้อ ๓๗   เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้วและสอบไม่ผ่านมากกว่า 
หนึ่งครั้ง ให้นับชุดวิชาสะสมในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * 

ก ากับที่ล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ 
 
  ข้อ ๓๘  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ า
จนกว่าจะสอบได้ แต่ถ้าหากนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซ้ าอีก 

หรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 
  ข้อ ๓๙   มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษา
ตามล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา 
 
 ข้อ ๔๐  การบันทึกล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่
มีการเทียบแทน  ให้บันทึกล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ ขอเทียบแทนตามผลการสอบ 
ที่สอบผ่าน 
 ในกรณีที่มีการน าชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพ่ือน ามาเทียบ
แทนต่อหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชา ให้บันทึกล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการ
สอบที่สอบผ่านของชุดวิชาหรือรายวิชาที่น ามาเทียบแทนกัน  
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 

  ข้อ ๔๑   นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่  ซึ่งมหาวิทยาลัย 
จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 
 หมวด ๖ 

การโอนชุดวิชาและการเทียบแทน 
   ------------------- 

 
 ข้อ ๔๒  การโอนผลการศึกษาของนักศึกษา เป็นการน าชุดวิชาที่นักศึกษาได้สอบผ่าน

แล้วในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และ
ให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาใหม่ 
 ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 ข้อ ๔๓  ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  และยังมี
นักศึกษาในหลักสูตรเดิมยังคงศึกษาอยู่ ให้สาขาวิชาด าเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาดังต่อไปนี้  

 (๑) ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ให้น าชุดวิชาหรือรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิม มาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาใน
หลักสูตรใหมห่รือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งน ามาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมนั้น  

 (๒) ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือไม่แสดงความ
ประสงค์ใด ๆ ให้นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได้ แต่ให้ลงทะเบียนในชุดวิชาหรือรายวิชา
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และให้น าชุดวิชาหรือรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่าน 
ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรเดิมนั้น 

 ให้สภาวิชาการพิจารณาก าหนดแนวทางการเทียบแทนระหว่างหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม และเมื่อก าหนดแนวทางดังกล่าวแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบก่อนด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 
 

 ข้อ ๔๔  นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถ
สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยน าชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาไป
แล้วและสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมมาเทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ได ้



~ ๑๑ ~ 
 

 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษา 

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

  ข้อ ๔๕  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  สอบได้จ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชา หรือ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
                      (๒)  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับนี้ 
                      (๓)  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
                      (๔)  ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 
                           (๕)  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ  ๑๒  และข้อ ๑๓ 

เรียบร้อยแล้ว 
 

ข้อ ๔๖  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

ก่อนสิ้นภาคการศึกษาภาคสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและ 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๔๕ 

 
  ข้อ ๔๗  ให้ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ พิ จารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 
  ข้อ ๔๘  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา  วันส าเร็จการศึกษาให้ถือวัน    

ถัดจากวันสิ้นสุดการสอบประจ าภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันส าเร็จการศึกษา 
  ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบถ้วน
ตามหลักสูตร แต่มายื่นในภาคการศึกษาอ่ืนหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบ
ประจ าภาคการศึกษาท่ีนักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาเป็นวันส าเร็จการศึกษา 
 
  ข้อ ๔๙  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรอง
ส าเร็จการศึกษา ใบประกาศนียบัตร และใบรายงานผลการศึกษาให้แก่นักศึกษา  โดยจะรายงานผล 
การส าเร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาตามล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชา  
ที่สอบผ่าน ถึงภาคการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา  
   



~ ๑๒ ~ 
 

 

  ข้อ  ๕๐   เมื่ อมหาวิทยาลัยได้ พิ จารณามีค าสั่ งหรือค าวินิ จฉัยใน เรื่องใดแล้ว  
หากนักศึกษาไม่พอใจในค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัย แล้วแต่กรณี 
  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ ให้ เป็นไป 
ตามข้อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย์) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และมีมาตรฐานเดียวกัน  สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี ้



 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2563 

___________________ 
   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕8 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2563 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563”  

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕5๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ให้มีระยะเวลาในการศึกษา
ตามโครงสร้างหลักสูตร และให้มีเวลาการศึกษาท้ังหมดไม่เกิน ๓ เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  และ
ประสงค์จะศึกษาต่อตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาต่อ               
นายทะเบียน  

 การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 นักศึกษาซึ่งได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิที่จะศึกษาได้ไม่เกิน ๓ เท่าของระยะเวลา 
ในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมี
ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  จึงจะส าเร็จการศึกษาได้” 

 
ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕5๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๔๕  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
              (๑) สอบได้จ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
              (๒) มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น  



-๒- 
 

              (๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
              (๔) ไม่เป็นผู้มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย  
              (๕) ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว” 

 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบและประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                   วิจิตร ศรีสอ้าน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางรุ่งรัศมี สุกใส) 
หัวหน้างานสารบรรณ 

 
 


