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ที่ทำาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำาบลบางพูด	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่กดิขึน้จากแนวความคดิเรือ่งการขยายและกระจาย

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ รฐับาลจงึไดด้ำาเนนิการจดัตัง้มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชขึน้อกีแหง่หนึง่มลีกัษณะเปน็มหาวทิยาลยัในระบบ 

เปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รชักาลที ่7 เมือ่ครัง้ดำารงพระอสิรยิยศ เปน็ “กรมหลวงสโุขทยัธรรมราชา” และทรงลงพระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตั ิ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวันที่ 5 กันยายน

ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มีอำานาจให้ปริญญาและประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ทุกประการ

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำาหรับระดับ 

ปริญญาตรี เปิดสอน 12 สาขาวิชา ดังนี้

   1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

   2) สาขาวิชานิติศาสตร์

   3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

   4) สาขาวิชารัฐศาสตร์

   5) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   7) สาขาวิชาศิลปศาสตร์

  8) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

   9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

  11)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 12)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ภายหลงัจากการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยระบบการศกึษาทางไกลไดร้บัความสำาเรจ็เปน็ทีย่อมรบัวา่มี

มาตรฐานในระดบัเดยีวกบัมหาวทิยาลยัระบบปดิทัว่ไป จงึไดจ้ดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาขึน้ โดยเปดิสอนหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
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1.2 ระบบการศึกษาทางไกล
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชพฒันาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา โดยองิระบบการสอนทางไกลทีย่ดึหลกั

บูรณาการชุดวิชาผ่านสื่อประสม มิใช่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ยกเว้นการสัมมนาเสริมที่มุ่งให้เกิดความรู้และ

ประสบการณ์ที่ไม่สามารถเสนอได้ในสื่อหลักและสื่อเสริม และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา

กับคณาจารย์ และนักศึกษากับนักศึกษา (20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา: 2541) ดังนี้

1) ยดึสือ่สิง่พมิพเ์ปน็สื่อหลกัที่มุง่กำาหนดแนวทางการศกึษาและประมวลสาระความรู้มากกวา่การปอ้นความรู้ 

ในรูปตำาราหรือเอกสารการสอน และมีสื่อเสริมที่เหมาะกับนักศึกษาจำานวนไม่มาก ได้แก่ เทปเสียง เทปภาพ และ 

สื่อโสตทัศน์ โดยไม่ใช้รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์

2) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และกับสื่อประเภทต่างๆ โดยไม่มุ่งให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบ

เผชิญหน้าโดยไม่จำาเป็น

3) ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสอนแบบอิงประสบการณ์คือ “สั่ง” ก่อนที่จะ “สอน” ด้วยการ

กำาหนดประสบการณ์ที่คาดหวังเป็นแกน ในรูปของการให้ทำารายงานหรือกิจกรรมมานำาเสนอในการสัมมนาเสริมโดย

นำาความรู้จากเนื้อหาสาระที่กำาหนดไว้ในแนวการศึกษา ประมวลสาระ สื่อการศึกษา และแหล่งวิทยาการต่างๆ

4) มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนครบวงจร ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการประเมิน

สุดท้ายกล่าวคือ มีการให้คะแนนงานที่เกิดจากการเข้าสัมมนาเสริม และการทำากิจกรรม และคะแนนที่ได้จากการสอบ

ปลายภาคการศึกษา

5) มีการปรับเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนและนำาเสนอ

แผนกิจกรรมการเรียนทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนแต่ละชุดวิชา

6) มีการบริหารจัดการ มีการให้ภาพรวมของขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาแก่

นักศึกษาอย่างชัดเจนด้วยการปฐมนิเทศ มีการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียน

7) มีการผลิตและบริหารชุดวิชาที่ต่อเนื่องโดยคณะบุคคล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการผลิต 

ชุดวิชาและการนำาชุดวิชาไปใช้ 

การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชยดึระบบการศกึษาทางไกลมุง่เนน้ให้

นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเองภายใต้การให้คำาปรึกษาแนะนำาอย่างมีระบบ นักศึกษาจะศึกษา

จากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้คือ

1) ศึกษาจากสื่อหลัก ประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา และแผนกิจกรรมการเรียน และ

วัสดุการศึกษาอื่นๆ

2) ศึกษาจากสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งค้นคว้า เช่น ค้นคว้าจากห้องสมุด ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการ

ต่างๆ ในภูมิภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

4) เขา้รว่มกจิกรรมปฏสิมัพนัธ ์ประกอบดว้ย การเขา้รบัการปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิารบณัฑติศกึษา การเขา้รบั 

การสัมมนาเสริม/เข้มประจำาชุดวิชา การเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (สำาหรับ แผน ก) การเข้ารับ 

การสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำาหรับ แผน ข) และการเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

มหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

5) การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องเข้าทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและ

ทำางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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1) มีคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ และมีวินัย สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความขยันหมั่นเพียร 

มีความพอเพียง มีเจตคติที่เหมาะสม มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี

2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ คือ มีความรอบรู้ ลุ่มลึกในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ทางวิชาการ

3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ คือ มีทักษะในการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์บนพื้นฐาน

วิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4) มีความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

5) มมีนษุยสมัพนัธด์ ีคอื มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบับคุคลอืน่ สามารถทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้เปน็ผูน้ำาและผูต้ามทีด่ี

6) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะใน

การใชภ้าษา มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สบืคน้ตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งรูเ้ทา่ทนั มคีวาม

สามารถในการศึกษา วิเคราะห์และนำาเสนอผลการศึกษา

7) ทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิจ

1.3 คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งเน้นให้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ ดังคำาขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” ดังแผนภาพต่อไปนี้
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2.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.1 ประเภทของหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรระดับ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

	 	 1)	หลักสูตรปริญญาเอก

   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 

นักวิชาชีพชั้นสูง คือ

    แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

มหาวทิยาลยัอาจกำาหนดใหเ้รยีนชดุวชิาเพิม่เตมิหรอืทำากจิกรรมทางวชิาการอืน่เพิม่ขึน้โดยไมน่บัหนว่ยกติ แตจ่ะตอ้งมี

ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง 

จะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

   แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  

สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) เพือ่เปน็ผูม้สีทิธขิอทำาดษุฎนีพินธ ์ทัง้นี ้ผลงานดษุฎนีพินธจ์ะ

ตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งนอ้ยดำาเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น รวมทั้งจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

	 	 2)	หลักสูตรปริญญาโท

   หลักสูตรปริญญาโท มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา

เป็น 2 แผน คือ

   แผน ก  ศกึษาชดุวชิาไมน่อ้ยกวา่ 24 หนว่ยกติ ทำาวทิยานพินธไ์มน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกติ และผลงาน

วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  

รวมทั้งจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

   แผน ข ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต สอบ

ประมวลความรู ้และเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติหรอือบรมเขม้ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติ

  

2. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท5

	 	 3)	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นการศึกษาหลังหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ 

ให้ผู้ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ มีหน่วยกิต 

ตลอดหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 24 หนว่ยกติ และตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณป์ระกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอื

อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

	 	 4)	โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

   เปน็โครงการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ขยายและกระจายโอกาสทางการศกึษาแกผู่ส้นใจในระดบัวชิาการ

ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชาต่างๆ 

เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพของตน โดยมหาวิทยาลัยได้นำาชุดวิชา

ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ สมัครเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 

ชดุวชิา จากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั เมือ่เรยีนสำาเรจ็และไดร้บัผลการประเมนิ

ระดับคะแนน B หรือ 3.00 ขึ้นไป สามารถนำาชุดวิชาที่เรียนจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษามาเทียบโอนเข้าสู่

ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้

2.1.2 ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  ระยะเวลาในการศึกษา มีดังนี้

  1)	หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก มรีะยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 9 ปกีารศกึษา นบัจากวนัเปดิภาคการศกึษา

แรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  2)	หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท มรีะยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 6 ปกีารศกึษา นบัจากวนัเปดิภาคการศกึษา

แรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  3)	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  ในกรณทีีน่กัศกึษาไมส่ามารถสำาเรจ็การศกึษาตามกำาหนดในหลกัสตูร มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาขยาย

ระยะเวลาศึกษาให้เป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  4)	โครงการสมัฤทธบิตัรบณัฑติศกึษา มรีะยะเวลาศกึษา 1 ภาคการศกึษา นบัจากวนัเปดิภาคการ

ศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
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2.1.3 สถานภาพของนักศึกษา

 1)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 ประเภท ดังนี้

  นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำาหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียน เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบ

ถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

  นกัศกึษาทดลองเรยีนจะเปลีย่นสถานภาพเปน็นกัศกึษาสามญัเมือ่สอบผา่นชดุวชิาในหลกัสตูรระดบั

บณัฑติศกึษาทีส่าขาวชิากำาหนดใหเ้รยีน โดยมผีลสอบเฉลีย่ไมต่่ำากวา่ระดบัคะแนน 3.00 ในภาคการศกึษาแรกและให้

นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่ไม่สามารถ

สอบผ่านชุดวิชาให้ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา

  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเดียวคือ นักศึกษาสามัญ

	 2)	การสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา

  สถานภาพการเป็นนักศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อ

  (1) ไมล่งทะเบยีนเรยีนภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำาหนด และไมช่ำาระคา่บำารงุการศกึษาเพือ่

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

  (2) ไม่สามารถเป็นนักศึกษาสามัญได้ตามที่กำาหนดไว้ในเงื่อนไขของนักศึกษาทดลองเรียน

  (3) ได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำาหนดแล้ว และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า 3.00

  (4) สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือสอบประมวลความรู้ครั้งที่สองไม่ผ่าน

  (5) ไม่สามารถเรียนสำาเร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

ตารางเปรียบเทียบจำานวนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาและระยะเวลาศึกษา

ระดับ  
(ระยะเวลาศึกษา)

ศึกษา
ชุดวิชา

(หนว่ยกติ)

วิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิต)

การอบรมเข้มประสบการณ์ 
วิชาชีพมหาบัณฑิต/ 

เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(หน่วยกิต)

หลักสูตรปริญญาโท แผน ก

(ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)
24 12 - ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาโท แผน ข

(ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)
30 -

6 

และสอบประมวลความรู้
ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

(ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)

24 - - ไม่นับหน่วยกิต*

โครงการสัมฤทธิบัตร 

บัณฑิตศึกษา 

(ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา)

6 - - -

* ยกเว้นบางหลักสูตรกำาหนดหน่วยกิตการอบรมเข้มประกาศนียบัตรบัณฑิต จำานวน 6 หน่วยกิต
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2.2  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาจะศึกษาโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้คือ 

สือ่หลกั สือ่เสรมิ ศกึษาจากแหลง่คน้ควา้ เขา้รว่มกจิกรรมปฏสิมัพนัธ ์เขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณว์ชิาชพี/

ประสบการณ์มหาบัณฑิต และการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนด

นักศึกษา 

สื่อหลัก
• สื่อส่ิงพิมพ์
• สื่อคอมพิวเตอร์

การศึกษา จากแหล่งค้นคว้า

สื่อเสริม
• สื่อส่ิงพิมพ์
• สื่อโสตทัศน์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์
• การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
• สัมมนาเสริม เผชิญหน้า/ออนไลน์
• สัมมนาเข้ม

การวัดและการประเมินผล

แผนภูมิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติ
ตามที่หลักสูตรกำาหนด
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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่

  1.1	 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรม และ

วิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย

  1.1.1 ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่ทดแทนการบรรยาย ความคิดเห็น ผลงานและ

จุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตำาราชุดตามปกติ ชุดวิชาละ 15 เรื่อง หรือ

หลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 5 - 15 ชั่วโมง

  1.1.2 แนวการศึกษา เป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วนแนะนำา 

ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการสอนประจำาหน่วย 

การสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม บทความอ้างอิง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่

จำาเป็นและเหมาะสม

  1.1.3 แผนกจิกรรมการศกึษาประจำาชดุวชิา เปน็เอกสารคูม่อืแนะแนวประกอบกจิกรรมการศกึษาของ

นกัศกึษาตลอดภาคการศกึษา โดยนกัศกึษาจะตอ้งศกึษาแผนกจิกรรมการศกึษาประจำาชดุวชิากอ่นดำาเนนิกจิกรรมการ

ศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การดำาเนิน

การศกึษา งานทีก่ำาหนดใหท้ำา การสง่งาน การเสนอผลงาน การประเมนิผลการเรยีน การสมัมนาเขม้ ตารางการศกึษา

ชุดวิชา ตารางการศึกษาประจำาสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน

 1.2	กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และแนวการศึกษา 

ประกอบด้วย

  1.2.1 บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จำานวนรวม 15 โมดูล

  1.2.2 แนวการศกึษา ในรปูซดี ีประกอบดว้ย แผนผงัแนวคดิ แผนการสอนประจำาหนว่ย แบบประเมนิ

ก่อนเรียน แผนการสอนประจำาตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน

2. ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอนออนไลน์ สื่อโสตทัศน์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก

 2.1	 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่แนะนำาให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือไปจากการ

ศกึษาสาระสำาคญัหลกัจากประมวลสาระชดุวชิา เชน่ หนงัสอือา้งองิตา่งๆ เอกสารทางวชิาการ งานวจิยัและวทิยานพินธ์

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่างๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 2.2	 การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย

การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรมและข้อมูล 

ย้อนกลับ การตอบคำาถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์

 2.3	สือ่โสตทศัน ์คอืสือ่ทีถ่า่ยทอดเนือ้หาสาระดว้ยภาพหรอืเสยีง หรอืทัง้ภาพและเสยีง เชน่ ภาพนิง่ ภาพ

เคลือ่นไหว ซึง่สือ่โสตทศันท์ีน่ำามาใชเ้ปน็สือ่เสรมิในการศกึษาทางไกลระดบับณัฑติศกึษา ไดแ้ก ่วดีทิศัน ์แถบบนัทกึเสยีง 

สไลด์ เป็นต้น

 2.4	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำานักบรรณสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ฐานขอ้มลูของสถาบนัในเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั ฐานขอ้มลูซดี-ีรอม 

ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น



คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท9

3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้นักศึกษา

สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหส์ภาพเหตกุารณ ์สภาพปญัหา โดยการประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎจีากสาระในชดุวชิาทีศ่กึษา 

กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายใต้การให้คำาแนะนำาจากอาจารย์ที่

ปรกึษา การคน้ควา้จากแหลง่คน้ควา้ นกัศกึษาสามารถคน้ควา้ไดจ้าก หอ้งสมดุ แหลง่วทิยาการตา่งๆ ในภมูภิาค แหลง่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่

สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา

และคณาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อแนะแนวและตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และเพื่อ

ปรึกษาในการทำาผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่น กิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้

 4.1	 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเข้ารับการ

ปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิาร อนัเปน็การสมัมนาแบบเขม้ ประมาณ 2 วนั เพือ่ทำาความเขา้ใจวธิกีารศกึษาระดบัปรญิญาโท 

ในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาสาระและ

กระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียน

ร่วมกัน

 4.2	 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ 

เป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำาหนดไว้ในแผนกิจกรรม 

การเรยีนและแนวการศกึษา นกัศกึษาตอ้งอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และอาจารยใ์หค้ะแนนการสมัมนาเสรมิ 

จากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนาเสริมใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการฝึกทักษะ หรือการ 

เพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ

 4.3	 การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น การจัด

สมัมนาเขม้จะใชก้บัชดุวชิาทีต่อ้งฝกึทกัษะหรอืเพิม่เตมิประสบการณ ์หรอืการพฒันาบคุลกิภาพเปน็การเฉพาะเพิม่เตมิ

จากการสัมมนาเสริม

5. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์

วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน

จะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนสำาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จำาเป็นของวิชาชีพและเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง

6. การฝกึอบรม/การฝกึปฏบิตัติามหลกัสตูรทีก่ำาหนด เปน็กจิกรรมทีก่ำาหนดใหน้กัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูร

ทีก่ำาหนดใหม้กีารฝกึอบรม/ฝกึปฏบิตั ิณ สถานประกอบการทีม่หาวทิยาลยักำาหนด หรอืสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยักำาหนด 

โดยมุ่งให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำาเป็นที่กำาหนดในหลักสูตรนั้นๆ

7. การประเมินผลการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

	 7.1	การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ประเมินจาก

   7.1.1 ผลงานที่มอบหมายให้ทำา

   7.1.2 การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา
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   7.1.3 การสอบวทิยานพินธส์ำาหรบั แผน ก หรอืการสอบประมวลความรูแ้ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ

สำาหรับ แผน ข

   7.1.4 การเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ หรอืประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติ

7.2	การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก

   7.2.1 ผลงานที่มอบหมายให้ทำา

   7.2.2 การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา

   7.2.3 การเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณป์ระกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืประสบการณว์ชิาชพี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

7.3	มหาวทิยาลยัใชร้ะบบอกัษรระดบัคะแนน ทีแ่สดงความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา การวดั

และการประเมินผลแต่ละชุดวิชาให้ใช้อักษรระดับคะแนน ดังนี้

หมายเหตุ  -  นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในชุดวิชา

   นั้นจนกว่าจะสอบผ่าน

 -  นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคล์งทะเบยีนเรยีนใหมเ่พือ่ยกระดบัคะแนนชดุวชิาทีส่อบผา่นไปแลว้กส็ามารถ 

   ทำาได้

7.4	ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังต่อไปนี้

   I (Incomplete)    การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดำาเนินกิจกรรมครบ 

       ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

   IP (In Progress)   ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจำานวนหน่วยกิต 

      ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น

   P (Passed)    สอบผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

   U (Unsatisfactory)   สอบไม่ผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

   W (Withdrawn)   การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ 

       ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

อักษรระดับคะแนน ความหมาย คะแนนต่อ 1 หน่วยกิต

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5

B ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0

C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5

C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0

D ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.0

F ผลการประเมินขั้นตก (Failed) 0
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   N (Not Graded and Credited)  ไม่นับคะแนน

   SP (Suspended)     ผลสอบของชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเพ่ือยกระดับคะแนนใน  

       ภาคการศึกษาท่ีผ่านมา

  สำาหรับการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาที่สอบ

ไม่ผ่านในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่งครั้ง หากสอบครั้งที่สองไม่ผ่าน จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

7.5	การคำานวณหน่วยกิตสะสม

  7.5.1 การคำานวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษาจะทำาเมื่อสิ้นภาคการ

ศึกษาแต่ละภาค

  7.5.2  การนบัจำานวนหนว่ยกติสะสมเพือ่คำานวณคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรใหน้บัและคำานวณ

จากชุดวิชาตามหลักสูตร แผน ก หรือ แผน ข ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ยกเว้นวิทยานิพนธ์และการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ

  7.5.3 การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนจะบันทึกผลการเรียนใน 

ภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP (Suspended = รอผล) และ 

ไม่นำาไปคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม

  7.5.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้จะแสดงผลด้วย

สัญลักษณ์ P หรือ U และจะไม่นำาผลการสอบไปคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม และจะคำานวณหน่วยกิตสะสมเฉพาะ 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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3. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้

สมัครและการคัดเลือกนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

สอบประจำาชุดวิชา (สอบปลายภาค)

การขอสำาเร็จการศึกษา

ก่อนการศึกษา

แผน ก แผน ข

ระหว่างการศึกษา

สำาเร็จการศึกษา

 * ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)

- แผน ก ไม่ตำ่ากว่า 4 ชุดวิชา

- แผน ข ไม่ตำ่ากว่า 5 ชุดวิชา

ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์*

จำานวน 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้ 

วิทยานิพนธ์ 1  เสนอหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วิทยานิพนธ์ 3  เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิทยานิพนธ์ 4 สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน

               และส่งบทความเพื่อการเผยแพร่

ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

สอบประมวลความรู้

เข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

มหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
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3.1 ขั้นตอนก่อนการศึกษา
3.1.1 การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา

 1)	 การสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ประมาณ 15 

ตุลาคม - 15 มกราคม สำาหรับการรับสมัครนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ในแต่ละภาค

การศึกษาอีกครั้ง

 การเลือกแผนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัคร

กรอกใบสมัครและเลือกแผนการศึกษา ตามที่ผู้สมัครประสงค์ ดังนั้นผู้ประสงค์จะทำาวิทยานิพนธ์ ให้เลือกศึกษา 

แผน ก ผู้สมัครที่ประสงค์จะทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เลือกศึกษา แผน ข

 2)	 การคัดเลือกนักศึกษา	มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล การ

คัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร ไม่มีการสัมภาษณ์ ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกจึงเป็นกระบวนการที่สำาคัญซึ่งส่งผลต่อ 

ความสำาเร็จของนักศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดกระบวนการ 

คัดเลือกโดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ทำาหน้าที่ในการคัดเลือกและกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก

นักศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการ

ทำางาน ความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการที่เสนอเพื่อรับการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชาได้กำาหนด

เกณฑ์เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะส่งผลการคัดเลือกให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

และไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการคัดเลือก ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต

3.1.2 การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบตอบรับการเป็นนักศึกษาพร้อมทั้งลงทะเบียนเป็นนักศึกษามายัง

มหาวทิยาลยัตามกำาหนด หลงัจากนัน้มหาวทิยาลยัจะแจง้กำาหนดการเขา้รบัการปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิารบณัฑติศกึษา

3.2 ขั้นตอนระหว่างการศึกษา
  3.2.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

           การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมภาคบังคับ นักศึกษาทุกคนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อทำาความเข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา  

รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

  3.2.2 การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)

    1)	 การลงทะเบียนเรียน ตามที่หลักสูตรปริญญาโท กำาหนดจำานวนชุดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละ

แผนการศึกษาไว้ คือ แผน ก จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตำ่ากว่า 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ชุดวิชาวิทยานิพนธ์     

(12 หน่วยกิต) และแผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำากว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(6 หน่วยกิต) ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตำ่ากว่า 1 ชุดวิชา โดยทุกหลักสูตรกำาหนด

โปรแกรมการศึกษาไว้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา ต่อภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่ 

แต่ละหลักสูตรกำาหนด สามารถสำาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำาหนด ถ้านักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน 

ในแต่ละภาคการศึกษา ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติรักษาสถานภาพการศึกษา สำาหรับกำาหนดการและ

เอกสารการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะแจ้งและจัดส่งให้นักศึกษาทุกปีการศึกษา
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	 	 	2)	การศกึษาชดุวชิา หลงัจากทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนแลว้ จะไดร้บัเอกสารประมวลสาระชดุวชิา 

แนวการศกึษา และแผนกจิกรรมการศกึษา นอกจากนีบ้างชดุวชิาอาจจะมสีือ่อืน่ๆ ประกอบในการศกึษาดว้ย นกัศกึษา

สามารถศกึษาไดจ้ากแนวการศกึษาและประมวลสาระชดุวชิา แตล่ะชดุวชิาจะมเีนือ้หาสาระประมาณ 15 หนว่ย แตล่ะ

หน่วยจะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 - 18 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาจากแนวการศึกษาและประมวลสาระ

ควบคูก่นัไป โดยนกัศกึษาควรศกึษาคำาแนะนำาในการศกึษา ขอบขา่ย วตัถปุระสงค ์แผนการสอนประจำาหนว่ย แผนการ

สอนประจำาตอน สาระสังเขป (ในแนวการศึกษา) เนื้อหาสาระแต่ละตอน (ในประมวลสาระชุดวิชา) และจะต้องปฏิบัติ

กิจกรรมในแนวการศึกษาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้การศึกษาระดับปริญญาโทมุ่งเน้นให้นักศึกษาต้องทำาการค้นคว้า

ด้วยตนเอง จากสื่อเสริมและแหล่งค้นคว้า สื่อเสริมที่นักศึกษาใช้ค้นคว้า

 นอกจากการศกึษาจากสือ่ตา่งๆ แลว้ มหาวทิยาลยัไดจ้ดักจิกรรมทีช่ว่ยเสรมิในสว่นทีเ่ปน็ทกัษะพสิยัและ 

เจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็นส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้เรียกว่า กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์นี้ แต่ละชุดวิชาได้กำาหนดไว้ 2 - 3 ครั้ง ตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชาโดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม 

กิจกรรมทุกครั้ง เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำาหนดไว้ในเอกสาร “แผนกิจกรรม 

การเรียนและแนวการศึกษา”

3.2.3  การสอบประจำาชุดวิชา (สอบปลายภาค)

	 1)	 การสอบปกติ นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สำาหรับสนามสอบ

มหาวิทยาลัยจะกำาหนดตามที่อยู่ของนักศึกษาที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย

	 2)	 การสอบทดแทน กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามวัน เวลา

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องขอสอบทดแทนได้ที่สำานักบัณฑิตศึกษา พร้อมชำาระค่าธรรมเนียม

การสอบชดุวชิาละ 3,000 บาท มาพรอ้มหลกัฐานแสดงความจำาเปน็ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ไมส่ามารถเขา้สอบตามวนั เวลา  

ทีม่หาวทิยาลยักำาหนด เชน่ ใบรบัรองแพทย ์คำาสัง่ยา้ยราชการดว่น หนงัสอืรบัรองการเดนิทางไปตา่งประเทศ เปน็ตน้ 

ภายใน 7 วันหลังจากวันสอบประจำาภาคการศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการสอบทดแทนสาขาวิชาจะพิจารณา

อนุมัติเป็นรายกรณี

	 3)	การเปลี่ยนสนามสอบ กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนสนามสอบเนื่องจากสาเหตุใดๆ 

ก็ตามที่ทำาให้ไม่สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบได้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องขอเปลี่ยน

สนามสอบล่วงหน้าก่อนกำาหนดการสอบไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยยื่นคำาร้องถึงฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา 

สำานักบัณฑิตศึกษา ตู้ ปณ.55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ  ทั้งสิ้น หากนักศึกษา

ยื่นคำาร้องล่าช้ากว่าที่กำาหนด นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ ณ สนามสอบใหม่ ต้องเข้าสอบสนามสอบเดิมเท่านั้น

	 4)	การสอบ ณ	สนามสอบต่างประเทศ กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

ตรงกับ วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นวันสอบประจำาภาการศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องขอสอบ  

ณ สนามสอบต่างประเทศที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลของประเทศไทย พร้อมแนบหลักฐานแสดง 

ความจำาเป็นที่ต้องขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศภายใน 60 วันก่อนสอบ และต้องชำาระค่าธรรมเนียมใน

การสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ 6,500 บาท (กรณีโอนเงินค่าธรรมเนียมสอบมาจากต่างประเทศ ต้องชำาระ 

ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติมด้วย)
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3.2.4  การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

 สำาหรับนักศึกษา แผน ก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ตามลำาดับดังนี้ วิทยานิพนธ์ 1  

วิทยานิพนธ์ 2 วิทยานิพนธ์ 3 และวิทยานิพนธ์ 4 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้

	 1)	 ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1 ได้ต่อเมื่อนักศึกษาเรียนครบ

หรอืสอบผา่นชดุวชิาตามทีร่ะบไุวใ้นหลกัสตูร และไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิา

วิทยานิพนธ์

   (1) จุดมุ่งหมายของการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยให้แก่

นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีจุดเน้นในด้านการจัดทำาโครงการวิทยานิพนธ์ ดังนี้

    (1.1) สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

    (1.2) สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

    (1.3) สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

    (1.4) มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

    (1.5) สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

    (1.6) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

    (1.7) สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

    (1.8) สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

    (1.9) สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

      (1.10) สามารถนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ

   (2) กระบวนการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมมนาเข้มแก่นักศึกษาตาม

ช่วงเวลาต่างๆ กัน โดยการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้มีการพบปะแบบเผชิญหน้าระหว่างนักศึกษากับ

คณะอาจารย์ที่ปรึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำาวิทยานิพนธ์ตามขั้นของการ 

ลงทะเบียน ดังนี้

    ขั้นที่ 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

    ขัน้ที ่2: วทิยานพินธ ์2 (3 หนว่ยกติ) การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจิยัสำาหรบัวทิยานพินธ์

    ขั้นที่ 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต) การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ

นำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์

    ขั้นที่ 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต) การนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การ

เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

   (3) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบรายงาน

ฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ จำานวน 5 ชุด ให้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อจะจัดส่ง 

ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 45 วัน การสอบวิทยานิพนธ์จะ

กระทำาในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป 

เขา้รว่มรบัฟงัการสอบวทิยานพินธด์งักลา่ว ทัง้นีค้ณะกรรมการสอบวทิยานพินธจ์ะตอ้งเขา้รว่มการสอบและประเมนิผล

วิทยานิพนธ์ในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้นถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะ การประเมิน

ผลสอบวทิยานพินธถ์อืวา่ผา่นเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานพินธโ์ดยประเมนิจากคะแนนเสยีง

ข้างมาก
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3.2.5  การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

  เนือ่งจากแผน ข เปน็แผนการศกึษาสำาหรบันกัศกึษาทีไ่มเ่ลอืกทำาวทิยานพินธ ์แตม่คีวามสนใจในดา้น

การวิจัยและนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้า

อิสระ

  1)	จดุมุง่หมายของการศกึษาชดุวชิาการศกึษาคน้ควา้อสิระ เปน็ชดุวชิาทีก่ำาหนดใหน้กัศกึษาทำาการ

ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ใช่เป็นการทำาวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต 

มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์งานวิจัยหรืองานวิชาการหรือมีทักษะใน 

การคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถเลือกประเภท 

ของการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา ภายใต้การให้คำาแนะนำาและความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 	 2)	กระบวนการศึกษาชุดวิชา มหาวิทยาลัยกำาหนดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้ม 2 ครั้ง ดังนี้

   (1) การสมัมนาเขม้เพือ่เสนอโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ นกัศกึษาจะตอ้งสง่แบบขออนมุตัทิำาการ

ศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อสาขาวิชา เมื่อนักศึกษาได้รับกำาหนดการสัมมนาเข้ม

แล้ว จะต้องเตรียมตัวเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้

นกัศกึษา และจดัใหม้กีารสมัมนาเขม้เพือ่เสนอหวัขอ้และโครงรา่งการศกึษาคน้ควา้อสิระ ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา

กบันกัศกึษาไดร้ว่มกนัพจิารณา เมือ่โครงการดงักลา่วไดร้บัอนมุตัแิลว้ นกัศกึษาสามารถดำาเนนิการศกึษาตามโครงการ

และจัดทำารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

   (2) การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการพิจารณาผลการศึกษาค้นคว้า

อิสระที่นักศึกษาจัดทำามา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาให้มีการสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัย

จะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ นกัศกึษาสามารถสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระไดใ้นชว่งของการมา

เขา้รบัการสมัมนาเขม้ชดุวชิาการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี ้หรอืนดัสอบภายหลงักไ็ด ้ทัง้นีอ้าจารยท์ีป่รกึษาจะพจิารณา

จากความพร้อมและผลงานของนักศึกษา การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระทำาในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่าง

นกัศกึษากบัคณะกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยเปดิโอกาสใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้รว่มรบัฟงัการสอบการศกึษา

ค้นคว้าอิสระดังกล่าวด้วย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องเข้า

รว่มการสอบและประเมนิผลการศกึษาคน้ควา้อสิระในวนัสอบทัง้คณะ มฉิะนัน้ถอืวา่การสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะ การประเมินผลสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะถือว่าผ่าน เมื่อได้รับผลประเมิน

จากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านเป็นเอกฉันท์

   (3)  การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หลังจากสอบผ่านแล้ว นักศึกษาจะต้อง

ปรับแก้รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ข้อเสนอแนะและส่งให้ 

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบของหน้าปก หน้าอนุมัติ และบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอิสระก่อน

เข้ารับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ

3.2.6  การสอบประมวลความรู้

  นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือกำาลัง

ศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 การสอบประมวลความรู้ให้มีการ

สอบขอ้เขยีนเปน็หลกั สว่นการสอบปากเปลา่ใหเ้ปน็ดลุยพนิจิของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา (ยกเวน้ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการและสาขาวชิานเิทศศาสตรก์ารสอบปากเปลา่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของหลกัสตูร) การสอบขอ้เขยีน 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
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สำาหรับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนักศึกษาต้องสอบข้อเขียนทั้ง 2 ส่วนคือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ ผ่านก่อน

จึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า

3.2.7  การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหรือ

เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ร่วมกัน 

และรว่มฝกึปฏบิตัทิกัษะทีจ่ำาเปน็ของวชิาชพี ตลอดจนเพือ่พฒันาบคุลกิภาพ ประสบการณว์ชิาชพี คณุธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนจรรยาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา

3.3 ขั้นตอนการขอสำาเร็จการศึกษา
3.3.1  สำาหรับนักศึกษา แผน ก

  นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ต้องแนบเอกสารประกอบการขอสำาเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1) หนังสือรับรองการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 2) หนังสือรับรองการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (กรณีการเผยแพร่

วทิยานพินธใ์นวารสาร ใหส้ง่สำาเนาหนงัสอืรบัรองการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารพรอ้มบทความทีจ่ะตพีมิพใ์นวารสาร 

และจะต้องส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์บทความ มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

นับจากวันที่บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร กรณีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ ให้ส่งสำาเนา 

ใบเกยีรตบิตัรทีแ่สดงวา่ไดเ้ขา้รว่มการเสนอผลงานในทีป่ระชมุวชิาการ และสง่ Proceeding มายงัฝา่ยสง่เสรมิมาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องการแจ้งจบการศึกษา (มสธ.บ10 + มสธ.บ12) และขึ้นทะเบียน 

มหาบัณฑิต (มสธ.บ16) พร้อมกับยื่นขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) หนังสือรับรองสำาเร็จ

การศกึษา (มสธ.บ14) และใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) โดยใหส้ง่เอกสารทัง้หมดพรอ้มแนบรปูถา่ยขนาด 1 นิว้  

(สวมเสื้อครุยปริญญา มสธ.) จำานวน 9 รูป ไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา

3.3.2  สำาหรับนักศึกษา แผน ข

  นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ต้องแนบหนังสือรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

และยื่นคำาร้องการแจ้งจบการศึกษา (มสธ.บ10 + มสธ.บ12) ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ.บ16) พร้อมกับยื่น 

ขอหนงัสอืรบัรองการศกึษาครบตามหลกัสตูร (มสธ.บ13) หนงัสอืรบัรองสำาเรจ็การศกึษา (มสธ.บ14) และใบรายงาน

ผลการศกึษา (Transcript) โดยใหส้ง่เอกสารทัง้หมดพรอ้มแนบรปูถา่ยขนาด 1 นิว้ (สวมเสือ้ครยุปรญิญา มสธ.) จำานวน 

9 รูป ไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา

รายการค่าธรรมเนียมการขอสำาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร  ฉบับละ  100 บาท

หนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา ฉบับละ  100 บาท

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ 200 บาท

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต        1,000 บาท

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ขอเอกสารตามรายการที่ 1 - 2 ก็ไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าว
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3.3.3  การออกเอกสารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษา

  1)	การออกหนงัสอืรบัรองการศกึษาครบตามหลกัสตูร หลงัจากทีน่กัศกึษาไดเ้รยีนครบโครงสรา้ง

ทกุชดุวชิาตามหลกัสตูรทีศ่กึษา มเีอกสารและหลกัฐานแสดงวา่ไดเ้ผยแพรว่ทิยานพินธ ์และผา่นการรบัรองวทิยานพินธ ์

(สำาหรับนักศึกษา แผน ก) หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำาหรับนักศึกษา แผน ข) เรียบร้อยแล้ว สำานักบัณฑิตศึกษา

จะเสนอชือ่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาตอ่สภาวชิาการ หลงัจากนัน้จะดำาเนนิการออกหนงัสอืรบัรองการศกึษาครบตามหลกัสตูร

ให้นักศึกษาได้ภายใน 15 วัน หลังจากสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษา โดยปกติสภาวิชาการ 

จัดการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง

  2)	 การออกหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา หลังจากสภาวิชาการ

ให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษาแล้ว สำานักบัณฑิตศึกษาจะเสนอชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

ขออนมุตักิารสำาเรจ็การศกึษาในขัน้ตอนตอ่ไป (โดยปกตสิภามหาวทิยาลยัมกีำาหนดการประชมุเดอืนละ 1 ครัง้) ภายหลงั 

จากสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สำานักบัณฑิตศึกษาจะดำาเนินการออกหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษาและใบรายงาน

ผลการศึกษา ให้นักศึกษาได้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

3.3.4  การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต

  นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสำาเร็จการศึกษาสามารถดำาเนินการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตไปได้พร้อมกัน 

โดยนักศึกษาต้องชำาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต จำานวน 1,000 บาท

3.3.5  การขอรับปริญญาบัตร

  มหาวทิยาลยัจดัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรปกีารศกึษาละ 1 ครัง้ โดยจดัในเดอืนมกราคมของทกุป ี

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลหากภายในเดือนธันวาคมนักศึกษายังไม่ได้รับแจ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วน

  หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว

ประมาณ 3 เดือน หากยังไม่ได้รับ ขอให้ติดต่อไปยังสำานักบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 1 ปี นับจากวันพระราชทาน

ปริญญาบัตร

3.3.6 ช่วงเวลาเกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

ช่วงเวลาการขอสำาเร็จการศึกษา
กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ

สอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายในวันที่ 28 ก.พ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. ภายในวันที่ 31 ต.ค.

การรับรองวิทยานิพนธ์* 

หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ภายในเดือน เม.ย. ภายในเดือน ต.ค. ภายในเดือน ธ.ค.

* วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548
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3.3.7 ขั้นตอนการดำาเนินการเกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษา

กิจกรรมของนักศึกษา การดำาเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

1) นักศึกษาแจ้งขอสอบวิทยานิพนธ์หรือ 

 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

1) นักศึกษาส่งเรื่องแจ้งขอสอบไปที่สาขาวิชาล่วงหน้าก่อนสอบไม่น้อยกว่า 30 วัน

2) สาขาวิชาส่งเรื่องแจ้งกำาหนดวันเวลาสอบไปที่สำานักบัณฑิตศึกษา ทราบอย่างช้า

 ภายใน 15 วัน

3) สำานักบัณฑิตศึกษาดำาเนินการจัดสอบ

2) นักศึกษาส่งสิ่งต่อไปนี้ที่สาขาวิชาที่  

 ศึกษา

 - กรณีวิทยานิพนธ์ ให้ส่งหน้าอนุมัติ  

  พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย 

  และภาษาอังกฤษ

 - กรณีการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ส่ง  

  หน้าอนุมัติพร้อมบทคัดย่อภาษาไทย 

  และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

1) กรณีวิทยานิพนธ์

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชา ให้ความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ ก่อน 

 เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับรอง

2) กรณีการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชารับรอง

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3) การลงนามในหน้าอนุมัติของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ./ประธาน

 กรรมการประจำาสาขาวิชา จะลงนามในหน้าอนุมัติ ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์/

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

3) นักศึกษายื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา 

 พร้อมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต

1) สำานักบัณฑิตศึกษา รับคำาร้องการขอสำาเร็จการศึกษา (มสธ.บ10 + มสธ.บ12)

 พร้อมการขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ.บ16) จากนักศึกษา

2) สำานักบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบการเรียนครบตามหลักสูตรของนักศึกษา การ

 เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบการรับรองวิทยานิพนธ์/การศึกษา

 ค้นคว้าอิสระ

3) สำานักบัณฑิตศึกษา นำารายชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ

 เพื่อให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษา และในระหว่างนี้สามารถดำาเนินการ

 ออกหนังสือรับรองครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) ให้นักศึกษาได้ภายใน 15 วัน

4) สำานักบัณฑิตศึกษา นำารายชื่อนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษา

 จากสภาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการสำาเร็จ

 การศึกษา และภายหลังจากขั้นตอนนี้สำานักบัณฑิตศึกษาสามารถดำาเนินการ

 ออกหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาให้นักศึกษาได้

 ภายใน 15 วัน ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น

5) มหาวิทยาลัยโดยสำานักวิชาการ แจ้งกำาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ให้แก่มหาบัณฑิตทุกคน
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4.1 ก่อนการศึกษา 
1)  การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

	 1.1)		เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	

  • ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7632 - 3 

  •  ฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา สำานกับณัฑติศกึษา หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7560 - 2 

  •  ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700 

  •  เว็บไซต์ ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้า 

     ศึกษา 

	 1.2)		เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา	

  (1) การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ (ชำาระค่าใบสมัครผ่านไปรษณีย์ Pay at Post เท่านั้น) 

    • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

     (ตู้ ปณ.55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210) 

  (2) เดินทางมาซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

    • อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร) 

    • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย (อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1) 

	 1.3)		เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

  มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง (ชำาระค่าสมัครเป็นเงินสด) 

  • อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร) 

  • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 

			 	 		 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์	(ชำาระค่าสมัครด้วย	Pay	at	Post	เท่านั้น)	

  • ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

2)  การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในส่วนภูมิภาค) 

	 2.1)		เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน	

  • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 

	 2.2)		เพื่อซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา	

  • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 

  • ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. (โรงเรียนประจำาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 80 แห่ง) 

	 2.3)		เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

  • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง (กรณีเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น) 

4. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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4.2 ระหว่างการศึกษา
1)  การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 1.1) เรื่อง การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

    • ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7 

 1.2) เรื่อง การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอนชุดวิชา ลาพักการศึกษา เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสนามสอบ  

ทำาบัตรนักศึกษาใหม่ และการชำาาระค่าธรรมเนียมคำาร้องต่างๆ เมื่อผ่านการอนุมัติจากสาขาวิชาแล้ว  

    • ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700 

    • ฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา สำานกับณัฑติศกึษา หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7561 - 4 

 1.3) เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา การลงทะเบียนล่าช้า การขอจัดสอบทดแทน การขออนุมัติ 

สอบวิทยานิพนธ์ การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้ 

    • คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชาที่เข้าศึกษา (ภาคผนวก) 

    • อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศึกษา 

    • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 1.4) เรื่อง สอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา 

    • อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศึกษา 

 1.5) เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ และการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

    • ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา 

      หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7 

 1.6) เรื่อง การสอบถามผลสอบชุดวิชาต่างๆ 

    • เว็บไซต์ ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศึกษา ขอตรวจสอบผลสอบ 

    • สอบถามผลสอบทาง Info Voice หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7799 กด 2 

 1.7) เรื่อง การลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้ 

    • ฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา สำานกับณัฑติศกึษา หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7561 - 4 

 1.8) เรื่อง การตรวจสอบรูปแบบ และการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

    • ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา (การตรวจรูปแบบ) 

     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7568 - 9 

    • ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ. (การเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  

      การศึกษาค้นคว้าอิสระ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7766 

  1.9) เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  

และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

    • ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7568 - 9 

   1.10) เรื่อง การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา และการขอหนังสือ

รับรองอื่นๆ 

    • ฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา สำานกับณัฑติศกึษา หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7561 - 4 

   1.11) เรื่อง การรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 

    • สำานกัการศกึษาตอ่เนือ่ง (หลกัสตูรสมัฤทธบิตัรบณัฑติศกึษา) หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7717 
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2)  การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในส่วนภูมิภาค) 

  2.1) เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และคำาร้องต่างๆ 

   • งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ภาคผนวก) 

 2.2) เรื่อง สถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่างๆ 

   • งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ภาคผนวก) 

4.3 หลังสำาเร็จการศึกษา 
1)  การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 1.1) เรื่อง กำาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

  • ฝ่ายพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ สำานักวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7506 - 10 

  • ฝ่ายพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร สำานักบริการการศึกษา 

   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7605 

  • ฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา สำานกับณัฑติศกึษา หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7561 - 4 

  • ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7194 - 5 

 1.2) เรื่อง การสั่งจองเสื้อครุยและของที่ระลึก 

  • สโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7790 - 1 

 1.3) เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (ก่อนและหลังพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร) 

  • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7564 

2)  การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในส่วนภูมิภาค) 

 2.1) เรื่อง กำาาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

  • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง (ภาคผนวก) 



ภาคผนวก
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หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

1) หนว่ยงานบรหิาร ไดแ้ก ่สำานกังานอธกิารบด ีรบัผดิชอบงานบรหิารตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

กองกลาง กองคลัง กองพัสดุ กองแผนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์สัมมนา

	 2)  หน่วยงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน คือ

	 (1)	สำ�นักบริก�รก�รศึกษ�

     ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจำาภูมิภาค 

และศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดส่งเอกสารและวัสดุการศึกษา และบริการแนะแนว 

แก่นักศึกษา 

	 (2)	สำ�นักเทคโนโลยีก�รศึกษ�

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทาง

วิทยุและโทรทัศน์ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อการศึกษา ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี

การสื่อสาร และศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบ ออกแบบผลิตและวิจัยสื่อการ

ศึกษาประกอบชุดวิชาและสื่อการศึกษาอื่นๆ อันได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ เทปวีดิทัศน์  

เทปเสยีง ซดีภีาพ ซดีเีสยีง เอกสารโสตทศัน ์สือ่ประสม และสือ่อเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารดา้นโสตทศันปูกรณ ์

แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

	 (3)	สำ�นักวิช�ก�ร

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายตำารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ 

การสอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมการแต่ง

ตำารา การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์ และการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

	 (4)	สำ�นักทะเบียนและวัดผล

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษา

ศนูยว์จิยัและพฒันาแบบทดสอบ และศนูยว์ชิาการประเมนิผล มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการรบัสมคัรนกัศกึษา  

การลงทะเบียนเรียน การจัดทำาแบบทดสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการสอบ การแจ้งผลสอบ การออกเอกสาร

สำาคัญในการสำาเร็จการศึกษา การพัฒนาแบบทดสอบ การจัดระบบคลังข้อสอบและการให้บริการตอบปัญหาแก่

นักศึกษาและผู้เรียนเฉพาะในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรเท่านั้น 

	 (5)	สำ�นักบรรณส�รสนเทศ

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสนเทศ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์

เทคโนโลยบีรรณสารสนเทศ มหีนา้ทีร่บัผดิชอบงานการจดับรกิารหอ้งสมดุและสารนเิทศในลกัษณะเครอืขา่ยหอ้งสมดุ

ใหค้รอบคลมุกลุม่เปา้หมายทัง้ในระดบัสว่นกลาง ณ อาคารบรรณสารและบางสว่นของอาคารวชิาการ 1 มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช ในระดับจังหวัดจัดบริการ ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชน

ประจำาจงัหวดั และหอ้งสมดุประชาชนกรงุเทพมหานคร และในระดบัภาค จดับรกิาร ณ ศนูยว์ทิยพฒันา ซึง่อยูใ่นความ

ดแูลของสำานกัวทิยพฒันาใน 10 จงัหวดัทัว่ประเทศ และศนูยว์ทิยบรกิารบณัฑติศกึษา โดยความรว่มมอืจากหนว่ยงาน

ภายนอก จำานวน 2 ศูนย์ 

	

1.	รู้จักกับมหาวิทยาลัย
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	 (6)	สำ�นักวิทยพัฒน�	

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ตั้งอยู่ ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี นครนายก 

นครสวรรค์ ลำาปาง สุโขทัย จันทบุรี อุบลราชธานี และอุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละแห่งให้บริการครอบคลุม 

พื้นที่ 5 - 10 จังหวัดโดยรอบ ศูนย์วิทยพัฒนามีหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรองรับกิจกรรม การสอน 

การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล ตลอดจนเป็นเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัย 

	 (7)	สำ�นักพิมพ์	

  ประกอบดว้ย สำานกังานเลขานกุาร ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยจดัพมิพ ์และฝา่ยเผยแพรแ่ละจดัจำาหนา่ย มหีนา้ที ่

รับผิดชอบการจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดจำาหน่ายเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

	 (8)	สำ�นักก�รศึกษ�ต่อเนื่อง	

  ประกอบดว้ย สำานกังานเลขานกุาร ฝา่ยบรกิารเผยแพรท่างไกล ฝา่ยวเิคราะหโ์ครงการและหลกัสตูร

การฝกึอบรม ฝา่ยบรหิารการฝกึอบรม ฝา่ยพฒันาสือ่และเทคโนโลยกีารฝกึอบรม และฝา่ยอทุยานการศกึษา มหีนา้ที ่

รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดฝึกอบรม การจัดโครงการ 

สัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป และการจัดอุทยานการศึกษา 

  (9)		สำ�นักคอมพิวเตอร์	

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล และ

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บ

และประมวลผลขอ้มลูนกัศกึษา การดแูลรกัษา และใหบ้รกิารผูใ้ชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การผลติสือ่คอมพวิเตอร์

ช่วยสอน การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการตรวจกระดาษคำาตอบ 

			(10)	สำ�นักบัณฑิตศึกษ�	

  ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

บัณฑิตศึกษา ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายการศึกษานานาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทะเบียนและ

วดัผลบณัฑติศกึษา การจดักจิกรรมการสมัมนาเสรมิ/เขม้ประจำาชดุวชิา การสมัมนาเขม้ชดุวชิาวทิยานพินธ ์การพฒันา

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา งานโครงการความรว่มมอื และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับณัฑติศกึษา (เฉพาะหลกัสตูร

หลังปริญญาตรี ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

    (11)	สถ�บันวิจัยและพัฒน�	

    ประกอบด้วย สำานักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย 

ศนูยว์จิยัทางการศกึษาทางไกล และศนูยบ์รกิารงานวจิยัลกัษณะพเิศษ ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานกลางในการบรหิารดา้น

การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านนโยบายและแผนงานวิจัย โดยทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ทัง้ดา้นการวจิยัพืน้ฐาน การวจิยัประยกุต ์การวจิยัแบบสหวทิยาการของสาขาวชิา

และสำานักต่างๆ และการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น

ศนูยก์ลางของความเชีย่วชาญในระบบการสอนทางไกล ตลอดจนการพฒันาและเผยแพรง่านวจิยัเพือ่นำาไปประยกุตใ์ช ้
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 3) หน่วยงานวิชาการ 

 ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดการเปิดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 

 (1)	ส�ข�วิช�ศิลปศ�สตร์	

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

  ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

	 (2)	ส�ข�วิช�ศึกษ�ศ�สตร์	

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและ 

การสอน และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารศึกษา

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 (3)	ส�ข�วิช�วิทย�ก�รจัดก�ร	

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอก 

การตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

  ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 (4)	ส�ข�วิช�นิติศ�สตร์	

  ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกกฎหมายธรุกจิ วชิาเอกกฎหมาย

มหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 (5)	ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	

  ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 2 วชิาเอก ไดแ้ก ่วชิาเอกบรหิาร

สาธารณสุข และวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

	 (6)	ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์	

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 (7)	ส�ข�วิช�มนุษยนิเวศศ�สตร์	

  ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกการพฒันาครอบครวัและสงัคม 

 (8)	ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์	

  ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชา

เอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

  ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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	 			(9)		ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาการเกษตร และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 

   ระดบัปรญิญาเอก เปดิสอนหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

								(10)	ส�ข�วิช�นิเทศศ�สตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

  (11)	ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

   ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

  (12)	ส�ข�วิช�พย�บ�ลศ�สตร์	

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร 

การพยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
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โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ทำาหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย สภามหาวทิยาลยั สภาวชิาการ คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) สภามหาวิทยาลัย

  มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

  (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ 

การทะนุบำารุงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

  (2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  (3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

  (4)  พิจารณาการจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกสำานักงานอธิการบดี สถาบัน สำานัก และสาขาวิชาแล้วแต่กรณี

  (5) อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

  (6)  พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

  (7)  อนมุตักิารแตง่ตัง้และถอดถอนรองอธกิารบด ีผูอ้ำานวยการสถาบนั ผูอ้ำานวยการสำานกั รองผูอ้ำานวยการ 

สถาบัน รองผู้อำานวยการสำานัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  (8) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  (9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

  (10) หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

2) สภาวิชาการ

  มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 (1)   พิจารณากำาหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา

 (2)  เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

 (3)   เสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกสถาบัน สำานักและสาขาวิชา                            

 (4) พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

 (5)  เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 (6)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

 (7)  จดัหาวธิกีารอนัจะยงัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารทางวชิาการของมหาวทิยาลยัใหเ้จรญิยิง่ขึน้

 (8) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

 (9)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

2.	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  สภาวิชาการจะแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น เพื่อรับผิดชอบ 

การบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 หน้าที่

 (1) เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

 (2) วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 (3) วางแผนการรับนักศึกษา การจัดระบบระเบียบและการประเมินผลการศึกษา

 (4) วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

 (5) ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 (6) ควบคุมการดำาเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 (7) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา

 (8) ประสานงานนโยบายเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาต่างๆ

 (9) ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 วาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี

 การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น  

สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆ เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำาหนด

4) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

  สภาวิชาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาสาขาวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา จะเสนอแต่งตั้งได้เฉพาะสาขาวิชาที่

เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 หน้าที่

 (1) ดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำาเนินงานที่คณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนด

 (2) พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

 (3) พจิารณาเสนอแตง่ตัง้คณาจารยบ์ณัฑติศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 (4) อนุมัติการโอน การเปลี่ยนวิชาเอก และการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า 2 ภาคการศึกษา

 (5) อนุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 (6) ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 (7) อนุมัติการตัดสินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 (8) อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย

 วาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี
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3.	ศูนย์บริการการศึกษา
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3.1	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	10	แห่ง

ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ ให้บริการ

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

 169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม

 จ.นครศรีธรรมราช 80001

 ตู้ ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001

 โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8 โทรสาร 0 7537 8686

 E-mail Address: nr.adoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  พังงา  

ภูเก็ต  ระนอง  ชุมพร

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

 105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก (117) ต.วัดไทร

 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์ 0 5622 2450 โทรสาร 0 5622 3010

 E-mail Address: nw.adoffice@stou.ac.th

นครสวรรค์   อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี

อ่างทอง  เพชรบูรณ์  พิจิตร

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

 199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง

 จ.อุบลราชธานี 34000

 โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6 โทรสาร 0 4528 1890

 E-mail Address: ub.adoffice@stou.ac.th

อุบลราชธาน่ี  อำานาจเจริญ  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ 

ยโสธร  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  นครพนม

4. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

 90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 50 โทรสาร 0 3241 9247

 E-mail Address: pb.adoffice@stou.ac.th

เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ราชบุรี  

สมุทรสาคร  กาญจนบุรี  นครปฐม

ประจวบคีรีขันธ์  สุพรรณบุรี

5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

 4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

 จ.สุโขทัย 64000

 โทรศัพท์ 0 5561 4424 - 8 

 โทรสาร 0 5565 1097, 0 5562 0655

 E-mail Address: sk.adoffice@stou.ac.th

สุโขทัย  พิษณุโลก  กำาแพงเพชร  ตาก

อุตรดิตถ์

3.	ศูนย์บริการการศึกษา
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ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ ให้บริการ

  6. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง

   หมู่ที่ 2 ถ.ลำาปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร

   จ.ลำาปาง 52190

   โทรศัพท์ 0 5426 9531 - 4 โทรสาร 0 5426 9527 

   E-mail Address: lp.adoffice@stou.ac.th

ลำาปาง  ลำาพูน  เชียงใหม่  แพร่

พะเยา  เชียงราย  น่าน  แม่ฮ่องสอน

  7. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

   หมู่ที่ 10 บ้านคำากลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

   โทรศัพท์ 0 4229 2496 - 500 โทรสาร 0 4229 2494

   E-mail Address: ud.adoffice@stou.ac.th

อุดรธานี  หนองบัวลำาภู  หนองคาย

ชัยภูมิ  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร

มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  นครราชสีมา

  8. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

   หมู่ที่่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

   โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3 โทรสาร 0 3938 9434

   E-mail Address: cb.adoffice@stou.ac.th

จันทบุรี  ตราด  ระยอง  สระแก้ว

ชลบุรี

  9. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

   116 หมู่ท่่ี 4 ถ.ท่าสาป - ลำาใหม่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000

   โทรศัพท์ 0 7326 4017 โทรสาร 0 7326 4017

   E-mail Address: yl.adoffice@stou.ac.th

ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา

สตูล  พัทลุง  ตรัง

10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

   196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

   โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 9 โทรสาร 0 3730 6244

   E-mail Address: nk.adoffice@stou.ac.th

นครนายก  ปราจีนบุรี  ปทุมธานี

นนทบุรี  กรุงเทพฯ  ฉะเชิงเทรา

พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ

สระบุรี
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3.2	ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด	77	จังหวัด	จำานวน	83	ศูนย์	ดังนี้

จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

   1.  กรุงเทพมหานคร  1.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 1.2 โรงเรียนสารวิทยา

 1.3 โรงเรียนปทุมคงคา

 1.4 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 1.5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 1.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 1.7 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

 0 2279 1992, 0 2279 2429 ต่อ 107

 0 2579 2761 ต่อ 104

 0 2391 2444

 0 2211 4192

 0 2411 0637, 0 2866 1881 - 2

 0 2277 0663 ต่อ 103

 0 2517 1230, 0 2517 5026

   2.  นนทบุรี  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  0 2525 0470, 0 2525 0830

   3.  สมุทรปราการ  โรงเรียนสมุทรปราการ  0 2702 3238, 0 2387 0307

   4.  ปทุมธานี  โรงเรียนปทุมวิไล  0 2581 6773

   5.  พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  0 3524 1099, 0 3524 1999

   6.  ลพบุรี  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  0 3641 1051

   7.  สิงห์บุรี  โรงเรียนสิงห์บุรี  0 3650 7167 - 8

   8.  ชัยนาท  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  0 5641 1507, 0 5641 1645

   9. อุทัยธานี  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  0 5651 1334

  10.  นครนายก  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  0 3731 1255

  11.  สระบุรี  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  0 3621 1206, 0 3621 1199

  12. ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์  0 3851 1249 ต่อ 201

  13. ปราจีนบุรี  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง  0 3721 1070 ต่อ 100

  14. นครปฐม 

      (ศูนย์ฯ ภาคกลาง)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 (คณะศึกษาศาสตร์)

 0 3425 3842 ต่อ 293,

 0 3425 5095

  15. สมุทรสาคร  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  0 3441 2020, 0 3441 1885

  16.  สมุทรสงคราม  โรงเรียนศรัทธาสมุทร  0 3471 1221

 17.  ราชบุรี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  0 3233 7302

  18.  กาญจนบุรี  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  0 3451 1060

 19. อ่างทอง  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  0 3561 1643

 20. สุพรรณบุรี  โรงเรียนสงวนหญิง  0 3552 1659 ต่อ 112

 21. เพชรบุรี  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  0 3242 5052

 22. ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  0 3261 1103
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

 23. ชลบุรี  โรงเรียนชลกันยานุกูล  0 3828 2559 ต่อ 103

 24. ระยอง  โรงเรียนระยองวิทยาคม  0 3861 8914 ต่อ 211

 25. จันทบุรี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  0 3931 1170

 26. ตราด   โรงเรียนตราษตระการคุณ   0 3951 1151

 27. เชียงใหม่  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  0 5341 8674 - 5 ต่อ 207

 28. ลำาพูน  โรงเรียนจักรคำาคณาทร  0 5351 1011

 29. ลำาปาง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  0 5422 7603 ต่อ 2002

 30. แม่ฮ่องสอน  โรงเรียนห้องสอนศึกษา  0 5361 2079, 0 3561 1349

 31. เชียงราย   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  0 5371 1018

 32. พะเยา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  0 5443 1275 ต่อ 102

 33. แพร่   โรงเรียนพิริยาลัย  0 5451 1104 ต่อ 119, 0 5451 1639

 34. น่าน   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  0 5471 0411, 0 5471 0955

 35. พิษณุโลก  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  0 5524 1947, 0 5525 8003

 36. อุตรดิตถ์  โรงเรียนอุตรดิตถ์  0 5541 1104

 37. สุโขทัย  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  0 5561 1786, 0 5561 2402

 38. ตาก   โรงเรียนตากพิทยาคม  0 5551 1134

 39. นครสวรรค์  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  0 5622 1207

 40. กำาแพงเพชร  โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม  0 5571 1212

 41. เพชรบูรณ์  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  0 5671 1453

 42. พิจิตร   โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  0 5661 1265

 43. สงขลา   โรงเรียนมหาวชิราวุธ  0 7431 3402

 44. ชุมพร  โรงเรียนศรียาภัย  0 7750 3375 - 6

 45. ระนอง  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  0 7781 1078

 46. นครศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  0 7535 6137 ต่อ 126

 47. สุราษฎร์ธานี   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  0 7727 2300

 48. ภูเก็ต   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  0 7621 2075 ต่อ 108

 49. กระบี่  โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล  0 7561 1181

 50. พังงา   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  0 7641 2065 ต่อ 102
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

 51. ปัตตานี

      (ศูนย์ฯ ภาคใต้)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรียน 3)

 0 7331 2293,

 0 7333 5115 ต่อ 1240

 52. สตูล   โรงเรียนสตูลวิทยา  0 7471 1955

 53. นราธิวาส   โรงเรียนนราธิวาส  0 7351 1443

 54. ยะลา  โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง  0 7321 2820 ต่อ 109

 55. พัทลุง   โรงเรียนพัทลุง   0 7461 3022 ต่อ 101

 56. ตรัง  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  0 7557 2060

 57. ขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  0 4333 3724

 58. กาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  0 4381 3409

 59. เลย  โรงเรียนเลยพิทยาคม  0 4281 1290, 0 4281 1120

 60. อุดรธานี  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  0 4222 3260

 61. หนองคาย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  0 4241 1203 ต่อ 120

 62. นครราชสีมา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  0 4421 4557 - 8

 63. ชัยภูมิ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  0 4481 1849 ต่อ 101

 64. สกลนคร   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  0 4271 1586

 65. นครพนม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  0 4251 1188

 66. มหาสารคาม   โรงเรียนสารคามพิทยาคม  0 4371 1585

 67. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนสตรีศึกษา  0 4351 1410 ต่อ 114

 68. บุรีรัมย์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  0 4461 2888

 69. สุรินทร์   โรงเรียนสุรวิทยาคาร  0 4451 1193 ต่อ 110

 70. อุบลราชธานี  โรงเรียนนารีนุกูล  0 4525 4484

 71. ยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  0 4571 1655

 72. ศรีสะเกษ   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  0 4561 2611

 73. มุกดาหาร   โรงเรียนมุกดาหาร  0 4261 1087

 74. สระแก้ว  โรงเรียนสระแก้ว  0 3724 1091

 75. หนองบัวลำาภู   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  0 4231 1095

 76. อำานาจเจริญ  โรงเรียนอำานาจเจริญ  0 4531 2548

 77. บึงกาฬ  โรงเรียนบึงกาฬ  0 4249 1187 - 8
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3.3	สถานที่จัดสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

ภาค จังหวัด สถานที่
1. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร    1.1  สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

   1.2  สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   1.3  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมฯ

สมุทรปราการ    1.4  โรงเรียนประภามนตรี 2

พระนครศรีอยุธยา    1.5  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

นครปฐม    1.6  โรงเรียนราชินีบูรณะ
   1.7  โรงเรียนกวดวิชาไหลธนานนท์

ชลบุรี    1.8  โรงเรียนดาราสมุทร
   1.9  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
  1.10  โรงเรียนบางละมุง

ระยอง  1.11  โรงเรียนศิริพรระยอง

สระบุรี  1.12  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

2. ภาคตะวันออก 
   เฉียงเหนือ

นครราชสีมา    2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
   2.2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
   2.3  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
   2.4  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
   2.5  สำานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

บุรีรัมย์    2.6  สำานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ศรีสะเกษ    2.7  เขตพื้นที่การศึกษา 1

ขอนแก่น    2.8  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
   2.9  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 กรมส่งเสริมฯ

3. ภาคเหนือ อุทัยธานี    3.1  โรงเรียนอุทัยพิทยาคม

เชียงใหม่    3.2  กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

เชียงราย    3.3  สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

แม่ฮ่องสอน    3.4  โรงเรียนห้องสอนศึกษา
   3.5  โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ตาก    3.6  สำานักงานสหกรณ์นิคม จังหวัดตาก

4. ภาคใต้  ชุมพร     4.1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

 สุราษฎร์ธานี    4.2  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
   4.3  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
   4.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   4.5  องค์การสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ตรัง    4.6  โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 พัทลุง    4.7  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

 ภูเก็ต    4.8  ภูเก็ตวิทยาลัย
   4.9  โรงเรียนนานาชาติบริติช

 สงขลา   4.10  โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
 4.11  โรงแรมโฆษิต
 4.12  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 4.13  โรงแรม วี แอล หาดใหญ่

 สตูล  4.14  โรงเรียนสตูลวิทยา
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3.4	ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	(ห้องสมุด) มีจำานวน 2 ศูนย์ ดังนี้

 1)  หอสมุดรัชมังคลาภิเษก อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ถนนเพชรเกษม อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3252 0171 

 2)  หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

  ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 3402

3.5	ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.

ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.	จังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

 1. กระบี่

 2. กรุงเทพมหานคร

 3. กาญจนบุรี

 4. กาฬสินธุ์

 5. กำาแพงเพชร

6. ขอนแก่น

 7. จันทบุรี

 8. ฉะเชิงเทรา

 9. ชลบุรี

10. ชัยนาท

11. ชัยภูมิ

12. ชุมพร

13. เชียงราย

14. เชียงใหม่

15. ตรัง

16. ตราด

17. ตาก

18. นครนายก

19. นครปฐม

20. นครพนม

21. นครราชสีมา

22. นครศรีธรรมราช

23. นครสวรรค์

24. นนทบุรี

25. นราธิวาส

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง

ห้องสมุดประชาชนบางเขน

ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ

ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรส

ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำาแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดขอนแก่น

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.	จังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

26. น่าน

27. บุรีรัมย์

28. บึงกาฬ

29. ปทุมธานี

30. ประจวบคีรีขันธ์

31. ปราจีนบุรี

32. ปัตตานี

33. พระนครศรีอยุธยา

34. พะเยา

35. พังงา

36. พัทลุง

37. พิษณุโลก

38. พิจิตร

39. เพชรบุรี

40. เพชรบูรณ์

41. แพร่

42. ภูเก็ต

43. มหาสารคาม

44. มุกดาหาร

45. แม่ฮ่องสอน

46. ยะลา

47. ยโสธร

48. ระนอง

49. ระยอง

50. ร้อยเอ็ด

51. ราชบุรี

52. ลพบุรี

53. ลำาปาง

54. ลำาพูน

55. เลย

56. ศรีสะเกษ

57. สกลนคร

58. สงขลา

59. สระบุรี

60. สระแก้ว

61. สมุทรปราการ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำาพูน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

หอสมุดติณสูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
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ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.	จังหวัด
(เรียงตามตัวอักษร)

สถานที่ตั้ง

62. สมุทรสงคราม

63. สมุทรสาคร

64. สตูล

65. สิงห์บุรี

66. สุพรรณบุรี

67. สุราษฎร์ธานี

68. สุรินทร์

69. สุโขทัย

70. หนองคาย

71. หนองบัวลำาภู

72. อ่างทอง

73. อุดรธานี

74. อุตรดิตถ์

75. อุทัยธานี

76. อุบลราชธานี

77. อำานาจเจริญ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

จังหวัดหนองบัวลำาภู

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาเป็น

กรณีพิเศษไว้ที่เรือนจำากลางบางขวาง เรือนจำากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และ

เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังด้วย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับการปรับหน่วยกิตของชุดวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ เรือ่ง แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพือ่ใหก้ารผลติบณัฑติ

ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๒ และเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออก 

ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑  ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช วา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช

 “คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา” หมายความวา่ คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำา 

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข้อ ๕ อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำานาจวางระเบียบ ออกประกาศและคำาสั่งโดย 

ความเหน็ชอบของสภาวชิาการ หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัแลว้แตก่รณ ีเพือ่ปฏบิตักิารตามขอ้บงัคบันี้

 กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือต้องวินิจฉัยตีความข้อบังคับนี้ ให้สภาวิชาการ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๒

การจัดการศึกษา

ข้อ ๖ ระบบการศึกษา

  (๑) มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการ

ศกึษาปกต ิซึง่มรีะยะเวลาเรยีนไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ สปัดาห ์คอื ภาคตน้และภาคปลาย และอาจจดัภาคพเิศษ ซึง่มรีะยะเวลา

เรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้

  ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้ภาคการศึกษาของ

หลักสูตรนั้นแตกต่างจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย

  (๒) มหาวทิยาลยัใชร้ะบบการศกึษาทางไกลทีมุ่ง่เนน้ใหน้กัศกึษาสามารถศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ภายใตก้ารใหค้ำาแนะนำาปรกึษาอยา่งเปน็ระบบ การถา่ยทอดเนือ้หาสาระและประสบการณท์างวชิาการผา่นสือ่การสอน

ทางไกลและสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ เป็นชุดวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ มีค่าชุดวิชา

ละ ๖ หน่วยกิต ยกเว้น ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์

  (๓) มหาวิทยาลัยจัดระบบและวิธีการศึกษา การให้ความรู้ และการให้คำาแนะนำาปรึกษาด้วยวิธี

การนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตามที่

มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในหลักสูตร

  (๔)  มหาวทิยาลยัจดัใหม้แีหลง่บรกิารการศกึษาในสว่นกลาง ณ สำานกับรรณสารสนเทศ และสว่น

ภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์วิทยบริการการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ

หมวด ๓

หลักสูตร

ข้อ ๗ โครงสร้างหลักสูตร

  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ เปน็การศกึษาหลงัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมวีตัถปุระสงค์

ให้ผู้ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอด

หลกัสตูรมหีนว่ยกติไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หนว่ยกติ และตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณป์ระกาศนยีบตัรบณัฑติ 

หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

  (๒) หลักสูตรปริญญาโท

   หลกัสตูรปรญิญาโท ตลอดหลกัสตูรมหีนว่ยกติไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ หนว่ยกติ แบง่การศกึษาเปน็  

๒ แผน คือ
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  (ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการทำาวิทยานิพนธ์ การศึกษาตาม แผน ก  

มี ๒ แบบ คือ แบบ  ก ๑ และ แบบ ก ๒

  แบบ ก ๑ ทำาวทิยานพินธ ์มคีา่เทยีบไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๓๖ หนว่ยกติ และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของ

ผลงานวทิยานพินธไ์ดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอตอ่ที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

หรือการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

  แบบ ก ๒ ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธไ์ดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพ์

ทางวชิาการ หรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ (Proceedings) รวมทัง้ตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิ

ประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

  (ข) แผน ข ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 

๖ หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้ และเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือการอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

 (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นการศึกษาหลังหลักสูตรระดับปริญญาโท มี

วตัถปุระสงคใ์หผู้ศ้กึษาพฒันาความรูค้วามสามารถเชงิวชิาการและวชิาชพี เพือ่การปฏบิตัหินา้ทีไ่ดด้แีละมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น ตลอดหลักสูตรมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 (๔)  หลักสูตรปริญญาเอก

       หลกัสตูรปรญิญาเอก เปน็หลกัสตูรทีเ่นน้การวจิยัเพือ่พฒันานกัวชิาการ และนกัวชิาชพีชัน้สงู 

แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ

  (ก)  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการทำาดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  

มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้เรียนชุดวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต  

แต่ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา และสอบผ่านการสอบ 

วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ดษุฎนีพินธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอก

รว่มกลัน่กรอง (Peer Review) และเปน็ทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้หรอืในระดบันานาชาต ิรวมทัง้ตอ้งเขา้รบัการสมัมนาเขม้ 

เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดย

  แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโท ต้องทำาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

  แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี ต้องทำาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

  ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับเดียวกัน

  (ข) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการทำาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาชุดวิชาตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร สอบผ่านภาษา 

ต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำา 

ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน 

วารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) และเปน็ทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้

หรือในระดับนานาชาติ รวมทั้งต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดย
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  แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโท ต้องทำาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ

ศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

  แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี ต้องทำาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และ

ศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

  ทัง้นี ้ดษุฎนีพินธต์ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ตอ้งมมีาตรฐานและคณุภาพในระดบัเดยีวกนั

ข้อ ๘ ประเภทของหลักสูตร

 (๑)   “หลกัสตูรปกต”ิ หมายความวา่ หลกัสตูรทีใ่ชภ้าษาไทยเปน็สือ่หลกัในการเรยีนการสอนหรอื

มีบางชุดวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรืออาจใช้ภาษาอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมหรือความจำาเป็น

 (๒) “หลักสูตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และเปิด

โอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน

หมวด ๔

ระยะเวลาการศึกษา

ข้อ ๙  “ระยะเวลาการศึกษา” หมายความว่า เวลาการศึกษาทั้งหมดที่ใช้เพื่อการศึกษาและสร้างผลงาน

ทางวิชาการที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร อันได้แก่ การเรียนชุดวิชา การทำางานวิจัย การทำาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้า

อิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

 ระยะเวลาการศกึษาตามวรรคหนึง่ ใหเ้ริม่นบัจากวนัเปดิภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูร

จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบผ่านและดำาเนินการครบถ้วนตามหลักสูตร

ข้อ ๑๐ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา

ขอ้ ๑๒ ผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู มรีะยะเวลาการศกึษาไมเ่กนิ ๓ ปกีารศกึษา

ข้อ ๑๓ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 (๑) ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา สำาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท

 (๒) ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี

หมวด ๕

การสมัครและการรับเข้าศึกษา

ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเปน็ผูส้ำาเรจ็ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ ตามทีห่ลกัสตูรกำาหนด และมคีณุสมบตัิ

อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำาหนด

 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท

  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่

หลกัสตูรกำาหนด และมคีณุสมบตัอิืน่เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา และมหาวทิยาลยักำาหนด
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 (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

    ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเปน็ผูส้ำาเรจ็ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ ตามทีห่ลกัสตูรกำาหนด และมคีณุสมบตัิ

อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำาหนด

 (๔)  หลักสูตรปริญญาเอก

  (ก) ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเปน็ผูส้ำาเรจ็ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ หรอืประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู  

ตามทีห่ลกัสตูรกำาหนด และมคีณุสมบตัอิืน่เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิาและมหาวทิยาลยั

กำาหนด หรือ

  (ข) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ 

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำาดุษฎีนิพนธ์ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจำาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ ๑๕ การรับเข้าศึกษา

  การรบัเขา้ศกึษากระทำาโดยวธิกีารคดัเลอืก หรอืโดยวธิกีารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

มหาวิทยาลัยกำาหนด ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย

 (๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กำาหนดเงื่อนไข วิธีการ และจำานวนนักศึกษาที่จะรับ

ในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

 (๒) คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา อาจพจิารณารบับคุคลเขา้ศกึษาเปน็กรณพีเิศษ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

 (๓) การรบัเขา้ศกึษา จะมผีลสมบรูณเ์มือ่ผูส้มคัรสง่หลกัฐานการสมคัรครบถว้น ถกูตอ้งสมบรูณ ์

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ ๑๖  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 (๑) การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีน

เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

 (๒) เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 

และการมีลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการ

ทำาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีเหตุจำาเป็น

ไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดในวรรคหนึ่งได้ให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปได้

เป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน ๖ เดือน

 การไดม้าซึง่คณะกรรมการ หลกัเกณฑ ์วธิกีารตรวจสอบ และการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ

ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 (๓) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

 การกำาหนดโทษทางวินัย ผู้มีอำานาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา

ลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามที่กำาหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๖

ประเภทของนักศึกษา

ข้อ ๑๗ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น

 (๑)  “นกัศกึษาสามญั” หมายความวา่ บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้เปน็นกัศกึษาโดยสมบรูณต์าม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 (๒)  “นกัศกึษาทดลองเรยีน” หมายความวา่ บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้เปน็นกัศกึษาตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสาขาวชิา ซึง่เมือ่ผา่นการประเมนิผลหรอืครบเงือ่นไขของแตล่ะสาขาวชิาแลว้ จงึจะรบัเขา้เปน็นกัศกึษาสามญั

ตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตาม

หลักสูตร

ข้อ ๑๘  คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑติศกึษา

มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมิได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาใดปริญญาหนึ่ง

จากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

 (๑) ผู้เข้าร่วมศึกษา

 (๒) นักศึกษาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

 (๓) ผู้เข้าศึกษาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หมวด ๗

การลงทะเบียน

ข้อ ๑๙ นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา ยกเว้นกรณีมีความจำาเป็นและได้รับการผ่อนผัน

จากมหาวิทยาลัย โดยต้องลาพักการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนแบ่ง เป็น ๒ ประเภท คือ

 (๑) การลงทะเบียนเรียน โดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน

 (๒) การลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

ขอ้ ๒๑ นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนตดิตอ่กนัทกุภาคการศกึษา หากมคีวามจำาเปน็ตอ้งลาพกัการศกึษา

ในภาคการศึกษาใด ให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๒ นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หากลงทะเบียนเกินระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา

ข้อ ๒๓ กรณีมีความจำาเป็นเมื่อคำานึงถึงความรู้พื้นฐานของนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำา

สาขาวิชา อาจกำาหนดให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ม

ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหน่วยกิต หรือตามระบบเหมาจ่ายที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

แล้ว แต่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๕ การขอเพิ่มและการถอนชุดวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๖ การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของชุดวิชาที่ศึกษามาแล้วทั้งจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน 

การศึกษาอ่ืน  การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือหลักสูตร การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนดหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๘

การลาพักการศึกษา

ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่มีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคำาร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงจะถือว่าการลาพักการศึกษานั้นมีผลสมบูรณ์

ข้อ ๒๙  นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ท้ังน้ีไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน

 กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษา 

ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป

ข้อ ๓๐  การลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาให้นับระยะเวลาการลาพักเป็นการลาพักการศึกษา 

เต็มภาคการศึกษา

ข้อ ๓๑  นักศึกษาที่มีความจำาเป็นต้องลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา ต้องยื่นคำาร้องขอลาพัก 

การศึกษา ภายในกำาหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ข้อ ๓๒  การยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา หากกระทำาภายหลังกำาหนดเวลาการ

ถอนชุดวิชา ให้ถือว่าเป็นการขาดสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ข้อ ๓๓  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการ

เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๔  นกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนมุตัใิหล้าพกัการศกึษา เมือ่จะกลบัเขา้ศกึษาตอ่ตอ้งยืน่คำารอ้งขอกลบัเขา้ศกึษา

ต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษา พร้อมชำาระค่าบำารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนชุดวิชา

ข้อ ๓๕  ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร

หมวด ๙

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ ๓๖ การประเมินผลการศึกษาและการสอบ

 (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ทำาการสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้

  (ก) การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา เป็นการสอบประจำาภาคการศึกษา เพื่อวัดว่า

นักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบ

ชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย

  (ข)  การเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณห์รอืประสบการณว์ชิาชพีตามทีก่ำาหนดไว้

ในหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง จะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นำา รวมทั้งการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษาหรือตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร
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 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท

   แผน ก แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ ประเมินผลการศึกษาจาก ผลงานที่ได้รับมอบหมายให้

ทำาการสอบชดุวชิาประจำาภาคการศกึษา การสอบปกปอ้งวทิยานพินธ ์รวมทัง้การเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์

หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้

   (ก) การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา เป็นการสอบประจำาภาคการศึกษา เพื่อวัดว่า

นักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบ

ชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย

   (ข) การสอบปกปอ้งวทิยานพินธ ์เปน็การสอบเพือ่ประเมนิผลงานวทิยานพินธข์องนกัศกึษา

หลักสูตรปริญญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธี

การสอบปากเปล่า กระทำาโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จำานวนไม่เกิน ๔ คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา และถอืวา่สอบผา่นวทิยานพินธเ์มือ่คณะกรรมการสอบทัง้คณะมมีตเิปน็เอกฉนัทใ์หส้อบ

ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๒ ครั้ง

   (ค) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพ 

มหาบัณฑิต เป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นำา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษา

สุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษาหรือตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

   แผน ข ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำา การสอบชุดวิชาประจำา

ภาคการศึกษา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งการเข้ารับ 

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้

   (ก) การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา เป็นการสอบประจำาภาคการศึกษาเพื่อวัดว่า 

นักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบ

ชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย

   (ข) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ 

การสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เพื่อวัดความ

สามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วของนักศึกษา โดยนักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้เมื่อสอบผ่าน

ชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือกำาลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐  

การสอบให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่าเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาสาขาวิชา การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียนประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ โดยมี

ระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง กระทำาโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้แยกตามหลักสูตร

หรือแขนงวิชา จำานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ไม่เกิน ๒ ครั้ง

   (ค) การสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ เปน็การสอบปากเปลา่เพือ่ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ

ในการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน 

การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระทำาโดย

คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำานวนไม่เกิน ๒ คน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาเป็น 
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ผู้พิจารณาแต่งตั้ง และถือว่าสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อคณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๒ ครั้ง

    (ง) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพ 

มหาบัณฑิต เป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นำา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษา

สุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษาหรือตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

          (๓)  หลักสูตรปริญญาเอก

     ประเมินผลการศึกษาจากการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา 

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ และ 

การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้

    (ก) การสอบภาษาตา่งประเทศสำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาเอก ใหเ้ปน็ไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

    (ข) การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา เป็นการสอบประจำาภาคการศึกษา เพื่อวัดว่า

นักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบ

ชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย

    (ค) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบ 

ปากเปลา่ หรอืเปน็การสอบขอ้เขยีนอยา่งเดยีว สำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาเอก เพือ่ประเมนิความรูค้วามสามารถ

ของนกัศกึษาในทฤษฎพีืน้ฐานและระเบยีบวธิวีจิยัเพือ่วดัศกัยภาพในการเปน็ผูม้สีทิธเิสนอโครงการดษุฎนีพินธ ์กระทำา

โดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง จำานวนไม่เกิน  

๓ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน ๒ ครั้ง

    (ง) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ 

กระทำาโดยคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

จำานวนไม่เกิน ๕ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และเมื่อมหาวิทยาลัยได้

อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นสาระสำาคัญเกี่ยวกับโครงการดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษา

ต้องยื่นคำาร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องได้

รบัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาดษุฎนีพินธ ์คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำา

สาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะดำาเนินการได้

    (จ) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา

หลกัสตูรปรญิญาเอก ประกอบดว้ย การตรวจประเมนิคณุภาพผลงาน การทดสอบความรูข้องนกัศกึษาดว้ยวธิกีารสอบ

ปากเปลา่ และการประชมุพจิารณาผลงานของกรรมการ กระทำาโดยคณะกรรมการสอบดษุฎนีพินธ ์จำานวนไมเ่กนิ ๕ คน  

ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาและถือว่าสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์เมื่อคณะกรรมการสอบทั้ง

คณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน ๒ ครั้ง

    (ฉ) การเข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตหรือสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์

วิชาชีพดุษฎีบัณฑิตเป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องเข้ารับการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ

และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นำา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการ

ศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษาหรือตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร
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ข้อ ๓๗ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา ให้กระทำาเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายและ 

ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้

 อักษรระดับคะแนน                  ความหมาย   คะแนนต่อหน่วยกิต

            A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐

            B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   ๓.๕

   B   ผลการประเมินขั้นดี (Good)  ๓.๐

   C+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)  ๒.๕

   C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)   ๒.๐

   D   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   ๑.๐

   F   ผลการประเมินขั้นตก (Failed)     ๐

 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ำากว่า ๒.๐ ถือว่าสอบไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ 

   ข้อ ๓๘ ผลการศึกษา อาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้

 P (Passed)  สอบผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

 U (Unsatisfactory)  สอบไม่ผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

 I (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดำาเนิน

  กิจกรรมครบตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

 IP (In Progress)  ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจำานวนหน่วยกิต

  ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น

 W (Withdrawn)  การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่

  ลงทะเบยีนเรยีนไวแ้ลว้ภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำาหนด

 N (Not Graded and Credited)  ไม่นับคะแนน

 SP (Suspended)  ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน

  ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

ขอ้ ๓๙ การนบัจำานวนหนว่ยกติและคำานวณคะแนนเฉลีย่สะสม ใหค้ำานวณจากทกุชดุวชิาทีม่คีา่คะแนน 

และให้กระทำา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค

               กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ยกระดบัคะแนน ใหบ้นัทกึผลคะแนนในภาคการศกึษาหลงัสดุ  

ตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบเดิม จะบันทึกเป็น N หรือ SP

ข้อ ๔๐ นักศึกษาที่ทำาการทุจริตในการสอบ ให้ดำาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรือ่ง แนวปฏบิตัใินการสอบชดุวชิาของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาหรอืระเบยีบ/ประกาศอืน่ทีจ่ะมกีารแกไ้ขโดยอนโุลม

ข้อ ๔๑ มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดการประเมินผลการศึกษาอย่างอื่นเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรก็ได้

หมวด ๑๐

วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้

การสอบวัดคุณสมบัติ และดุษฎีนิพนธ์

ข้อ ๔๒ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้ภาษาไทย

 การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ

ดุษฎีนิพนธ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
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ข้อ ๔๓ ข้อกำาหนดและขั้นตอนการทำาวิทยานิพนธ์

 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก กำาหนดให้นักศึกษาต้องทำาวิทยานิพนธ์เป็นผลงานจากการศึกษา

วจิยัในหวัขอ้ใดๆ ทีน่กัศกึษาสนใจ ซึง่มคีวามถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั สามารถนำาไปใชอ้า้งองิและประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบัติและการวิจัยต่อไปได้

 การทำาวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้คือ การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ การจัดทำาและเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ การพิจารณาและอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ การทำาวิจัยตามโครงการวิทยานิพนธ์ การเขียน

วิทยานิพนธ์ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

 (๑) การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์

  (ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชาครบตาม

หลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชากำาหนด

  (ข) นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงทะเบียนได้ไม่เกิน 

ภาคการศึกษาละ ๖ หน่วยกิต

  (ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ครบจำานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว  

จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสอบผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

  (ง) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องจัดทำาและเสนอโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

  (จ) นักศึกษาจัดทำาโครงการวิทยานิพนธ์ เมื่อโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณาและ

อนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

  (ฉ) เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็น

สาระสำาคญัเกีย่วกบัโครงการวทิยานพินธ ์นกัศกึษาตอ้งยืน่คำารอ้งขออนมุตัเิปลีย่นแปลงตอ่คณะกรรมการบณัฑติศกึษา

ประจำาสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน จึงจะดำาเนิน

การได้

  (ช) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์

 (๒)  ระยะเวลาในการทำาวิทยานิพนธ์

  นักศึกษาต้องทำาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำาหนดไว้ หาก

นักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่กำาหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอผ่อนผันได้หาก

มีเหตุผลและความจำาเป็นอย่างยิ่งโดยนักศึกษายื่นคำาร้องขอขยายเวลาการศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำา

สาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ ๑ ภาคการศึกษา 

ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา

 (๓)  การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

  (ก) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทำาวิจัย 

โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียนความรอบรู้ใน

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบ

ในการตอบคำาถาม เปน็การสอบปากเปลา่ทีเ่ปดิใหบ้คุคลผูส้นใจเขา้รว่มฟงัการสอบ โดยมกีารตดิประกาศลว่งหนา้กอ่น

วันสอบ
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  (ข) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ กระทำาโดยคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ที่ 

คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ จำานวนไมเ่กนิ ๔ คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั 

เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นกรรมการ และอาจแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการก็ได้

  (ค) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณใ์นการทำาวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาหรอืเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะเรื่องซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

 (๔)  เงื่อนไขในการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

  (ก) นักศึกษาสามารถสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตรและ

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐

  (ข) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ

  (ค) คณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผล

วิทยานิพนธ์ทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถดำาเนินการสอบได้ ให้ดำาเนินการสอบ

วทิยานพินธใ์หม ่มฉิะนัน้ถอืวา่การสอบวทิยานพินธเ์ปน็โมฆะ และถอืวา่ผา่นเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ

  กรณทีีม่เีหตสุดุวสิยั ทำาใหป้ระธานหรอืกรรมการไมอ่าจเขา้รว่มการสอบปกปอ้งวทิยานพินธ์

ได้ อาจมีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

  (ง) นกัศกึษามสีทิธสิอบปกปอ้งวทิยานพินธ ์๒ ครัง้ กรณทีีส่อบปกปอ้งวทิยานพินธค์รัง้แรก 

ไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีก ๑ ครั้ง โดยยื่นคำาร้องขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  

๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก

  (จ) นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากวิทยานิพนธ์ตาม

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  (ฉ) ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธไ์ดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

  (ช) ลขิสทิธิข์องวทิยานพินธเ์ปน็ลขิสทิธิร์ว่มของมหาวทิยาลยักบันกัศกึษาโดยมกีารทำาความ

ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๔๔  ข้อกำาหนดและขั้นตอนการทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 หลักสูตรปริญญาโท แผน ข กำาหนดให้นักศึกษาต้องทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผลงานจาก

การศกึษาวจิยัหรอืศกึษาในหวัเรือ่งทีน่กัศกึษาสนใจ ซึง่มคีวามถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยัหรอืตามหลกัวชิาการ สามารถ

นำาไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหรือทำาการวิจัยต่อไปได้

 การทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้คือ การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การจดัทำาและเสนอโครงรา่งการศกึษาคน้ควา้อสิระ เมือ่ไดร้บัการอนมุตัโิครงรา่งการศกึษาคน้ควา้อสิระทำาการวจิยัหรอื 

ศึกษาตามโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

และการส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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 (๑)  การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  (ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

ครบตามหลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชากำาหนด

  (ข) นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนชดุวชิาการศกึษาคน้ควา้อสิระพรอ้มกบัการสอบประมวล

ความรู้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน

  (ค) นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนชดุวชิาการศกึษาคน้ควา้อสิระครบหนว่ยกติทีก่ำาหนดในหลกัสตูร 

และสอบผา่นการสอบประมวลความรูแ้ลว้ จะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่รกัษาสถานภาพนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา จนกวา่จะ

สอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและส่งเล่มสมบูรณ์

  (ง) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ต้องจัดทำาและเสนอ

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติแล้วนักศึกษา 

ต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  (จ) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา จะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษา เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติ

  (ฉ) เมือ่โครงรา่งการศกึษาคน้ควา้อสิระไดร้บัการอนมุตัแิลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ที่ 

เปน็สาระสำาคญัเกีย่วกบัโครงรา่งการศกึษาคน้ควา้อสิระ นกัศกึษาตอ้งยืน่คำารอ้งขออนมุตัเิปลีย่นแปลงตอ่คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาก่อนจึงจะดำาเนินการได้

  (ช) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการทำาการ

ศึกษาค้นคว้าอิสระ

    (๒)  ระยะเวลาในการทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  นกัศกึษาตอ้งทำาการศกึษาคน้ควา้อสิระใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาการศกึษาทีก่ำาหนดไว้

หากนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่กำาหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ   แต่สามารถขอผ่อนผัน

ได้หากมีเหตุผลและความจำาเป็นอย่างยิ่ง โดยนักศึกษายื่นคำาร้องขอขยายเวลาการศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ ๑ ภาค 

การศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา

   (๓) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทำาวิจัย

หรอืศกึษาในหวัเรือ่งทีน่กัศกึษาสนใจ ซึง่มคีวามถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยัหรอืตามหลกัวชิาการสามารถนำาไปใชอ้า้งองิ

และประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัหิรอืทำาการวจิยัตอ่ไปได ้โดยเฉพาะเรือ่งทีน่กัศกึษาทำาวจิยั หรอืเรือ่งทีศ่กึษา ความสามารถ

ในการนำาเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาการวิจัยหรือเรื่องที่

ศกึษา ความสามารถเชงิความรู ้ความเขา้ใจ ความชดัเจนตลอดจนปฏภิาณและไหวพรบิในการตอบคำาถาม เปน็การสอบ 

ปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ

  (ก) การสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ กระทำาโดยคณะกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาแต่งตั้ง จำานวน ๒ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เป็นกรรมการ

  (ข) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอก

ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา

นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณใ์นการทำาวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา หรอืเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะเรื่องซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
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   (๔) เงื่อนไขในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

     (ก)  นกัศกึษาสามารถสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระได ้เมือ่สอบผา่นชดุวชิาตามหลกัสตูรและ

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐

     (ข)  นกัศกึษาตอ้งเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระและบทคดัยอ่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบขัน้สดุทา้ย

จากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันสอบ

     (ค)  คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผล 

การศกึษาคน้ควา้อสิระทัง้คณะ คณะกรรมการสอบบคุคลใดบคุคลหนึง่ไมส่ามารถดำาเนนิการสอบได ้ใหด้ำาเนนิการสอบการ 

ศกึษาคน้ควา้อสิระใหม ่มฉิะนัน้ถอืวา่การสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระเปน็โมฆะ และถอืวา่ผา่นเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยประเมินจากคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ การแจ้งผลสอบ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาภายใน ๓๐ วันหลังสอบ

     (ง) นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นคำาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก

     (จ)  นกัศกึษาตอ้งสง่การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัสมบรูณต์ามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยักำาหนด

     (ฉ) ลิขสิทธิ์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาโดยมี

การทำาความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

  ข้อ ๔๕ ข้อกำาหนดและขั้นตอนการสอบประมวลความรู้

   หลักสูตรปริญญาโท แผน ข กำาหนดให้นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  

Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียวในสาขาวิชาเอกและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อวัดความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วของนักศึกษา

   (๑) การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้

    นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตร

หรอืกำาลงัศกึษาชดุวชิาในภาคการศกึษาสดุทา้ย หรอืตามทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรแลว้แตก่รณ ีและมคีะแนนเฉลีย่สะสม

ไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐

   (๒) การสอบประมวลความรู้

      การสอบประมวลความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได ้

ศึกษาไปแล้วของนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ภาคคือ  

ภาคทฤษฎ ีและภาคประยกุต ์สว่นการสอบปากเปลา่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา

     (ก) การสอบประมวลความรู ้กระทำาโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ทีค่ณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ แยกตามหลักสูตรหรือแขนงวิชา จำานวน

คณะละไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ และกรรมการสอบ

ประมวลความรู้ ๒ - ๔ คน

     วาระการทำาหน้าที่ ๑ ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้

     (ข) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำา

หลักสูตรนั้น และเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัย

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
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  (๓) เงื่อนไขในการสอบประมวลความรู้

    (ก) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมกับการสอบประมวล

ความรู้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน

    (ข) การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ภาค คือ ภาคทฤษฎีและ

ภาคประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

    (ค) นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่านภาค

ทฤษฎี หรือภาคประยุกต์ในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิสอบภาคทฤษฎี หรือภาคประยุกต์ใหม่อีก ๑ ครั้ง โดยยื่นคำาร้อง

ขอสอบประมวลความรู้ต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้

 ข้อ ๔๖  ข้อกำาหนดและขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ

    หลักสูตรปริญญาเอก กำาหนดให้นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียวเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิง

วเิคราะห ์และศกัยภาพของนกัศกึษาในการทำางานวจิยั เพือ่แสดงถงึศกัยภาพและความพรอ้มของนกัศกึษาผูม้สีทิธเิสนอ

โครงการดุษฎีนิพนธ์

 (๑)  การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ

  นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบวัดคุณสมบัติได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาที่กำาหนดให้ศึกษา

ในหลักสูตร หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา

 (๒)  การสอบวัดคุณสมบัติ

  การสอบวัดคุณสมบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์  

ความสามารถในการบรูณาการความรูท้ีไ่ดศ้กึษา และศกัยภาพของนกัศกึษาในการทำางานวจิยั เพือ่แสดงถงึศกัยภาพและ

ความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์

         (ก)  การสอบวดัคณุสมบตั ิกระทำาโดยคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิทีค่ณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำานวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  

เป็นประธาน อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา เป็นกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหาวิทยาลัย 

เป็นกรรมการก็ได้

         วาระการทำาหน้าที่ ๑ ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้

         (ข)  คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิตอ้งเปน็อาจารยบ์ณัฑติศกึษาประจำา

หลักสูตรนั้น และเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัย

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

     (๓)  เงื่อนไขในการสอบวัดคุณสมบัติ

         (ก) การสอบวัดคุณสมบัติภาคข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ฉบับ คือ ฉบับวัดทฤษฎี

พื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย และฉบับวัดสาระเนื้อหาวิชาเอก โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

         (ข) นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านฉบับ 

วัดทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย หรือฉบับวัดสาระเนื้อหาวิชาเอกในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิสอบฉบับวัดทฤษฎี

พื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย หรือฉบับวัดสาระเนื้อหาวิชาเอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยยื่นคำาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ 

ต่อมหาวิทยาลัยหลังจากการสอบครั้งแรกภายในภาคการศึกษาถัดไป
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        (ค)  การสอบปากเปลา่เพือ่วดัความรูพ้ืน้ฐาน ทกัษะเชงิวเิคราะห ์และศกัยภาพของนกัศกึษา

ในการทำางานวิจัย เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรหรือตามที่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชากำาหนด

ข้อ ๔๗ ข้อกำาหนดและขั้นตอนการทำาดุษฎีนิพนธ์

    หลักสูตรปริญญาเอก กำาหนดให้นักศึกษาต้องทำาดุษฎีนิพนธ์เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยหรือ

ศึกษาในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ หรือสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นๆ อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

สามารถนำาไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการวิจัยระดับสูงต่อไปได้

    การทำาดุษฎีนิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้คือ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อแสดงถึงศักยภาพ

และความพรอ้มของนกัศกึษาผูม้สีทิธเิสนอโครงการดษุฎนีพินธ ์การลงทะเบยีนชดุวชิาดษุฎนีพินธ ์การจดัทำาและเสนอ

หัวข้อพร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดทำาและเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์  

การพจิารณาและอนมุตัโิครงการดษุฎนีพินธ ์การทำาวจิยัตามโครงการดษุฎนีพินธ ์การเขยีนดษุฎนีพินธ ์การสอบปากเปลา่ 

ดุษฎีนิพนธ์ การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

    (๑)  การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์

        (ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและ

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

        (ข) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนชดุวชิาดษุฎนีพินธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง โดยลงทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ

ภาคการศึกษาละ ๑๒ หน่วยกิต

        (ค) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้ว ต้องจัดทำาและเสนอหัวข้อพร้อม

โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด เมื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

    (๒)  การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์

        (ก) เมื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องจัดทำาและเสนอโครงการ

ดษุฎนีพินธ ์ การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการดษุฎนีพินธ ์กระทำาโดยคณะกรรมการสอบโครงการดษุฎนีพินธ ์

ทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ จำานวนไมเ่กนิ ๕ คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร

ปริญญาเอก หรือกรรมการหลักสูตรปริญญาเอก เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์ร่วม จำานวน ๑ - ๒ คน เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

        กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม มีจำานวน ๒ คน กำาหนดให้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา จำานวน ๑ คน

        (ข)  คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกใน 

สาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้ 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะเรื่องซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

       (ค) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการ

พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ เมื่อโครงการดุษฎีนิพนธ์ได้รับอนุมัติ

แล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้
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         (ง) เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็น 

สาระสำาคญัเกีย่วกบัโครงการดษุฎนีพินธ ์นกัศกึษาตอ้งยืน่คำารอ้งขออนมุตัเิปลีย่นแปลงตอ่คณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

ประจำาสาขาวิชา  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา และตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบณัฑติศกึษา

มหาวิทยาลัยก่อน จึงจะดำาเนินการได้

     (๓)  การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

         (ก) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทำาวิจัย 

โดยเฉพาะเรือ่งทีน่กัศกึษาทำาวจิยั ความถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั ความสามารถในการนำาเสนอผลงานทัง้ในดา้นการพดู

และการเขียน ความเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาการวิจัย ความ

สามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำาถาม เป็นการสอบปากเปล่า

ที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ

         (ข) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ กระทำาโดยคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ที่ 

คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ จำานวนไมเ่กนิ ๕ คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั 

เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม เป็นกรรมการ และอาจแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการก็ได้

         (ค) คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสอบปกปอ้งดษุฎนีพินธ ์ตอ้งเปน็ผูไ้ดร้บัปรญิญาเอกใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณใ์นการทำาวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาหรอืเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะเรื่องซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

       (๔)  เงื่อนไขในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

         (ก) นักศึกษาสามารถสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตรและ

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐

         (ข) นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์พิจารณาล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ

         (ค) คณะกรรมการสอบปกปอ้งดษุฎนีพินธ ์ตอ้งเขา้รว่มการสอบและประเมนิผลดษุฎนีพินธ ์

ทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถดำาเนินการสอบได้ ให้ดำาเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่  

มฉิะนัน้ถอืวา่การสอบดษุฎนีพินธเ์ปน็โมฆะ และถอืวา่ผา่นเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบดษุฎนีพินธ ์

โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การแจ้งผลสอบดุษฎีนิพนธ์ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำา

สาขาวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ

           กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ทำาให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบปกป้อง

ดุษฎีนิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

         (ง) นกัศกึษามสีทิธสิอบปกปอ้งดษุฎนีพินธ ์๒ ครัง้ กรณทีีส่อบปกปอ้งดษุฎนีพินธค์รัง้แรก 

ไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยยื่นคำาร้องขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  

๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก

         (จ) นักศึกษาต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ตาม

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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         (ฉ) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ 

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้นหรือในระดับนานาชาติ

    (ช) ลิขสิทธิ์ของดุษฎีนิพนธ์เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา โดยมีการทำา 

ความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวด ๑๑

การควบคุมมาตรฐานการศึกษา

ข้อ ๔๘ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตรต้องกำาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพของ

หลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ

 (๑)  การบริหารหลักสูตร

 (๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย

 (๓)  การสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษา

 (๔)  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 โครงสรา้ง อำานาจหนา้ที ่และแนวปฏบิตัใิดๆ อนัจะนำาไปสูว่ธิกีารประกนัคณุภาพของหลกัสตูร 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๙  อาจารย์บัณฑิตศึกษา

  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยั จะตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาให้เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาก่อนจึงจะดำาเนินการได้

  คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือระเบียบ/ประกาศอื่นที่จะมีการแก้ไขโดยอนุโลม

ขอ้ ๕๐   มหาวทิยาลยั จดักลุม่อาจารยบ์ณัฑติศกึษา ตามระดบัของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ดงัตอ่ไปนี้

    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

    (ก) อาจารย์ประจำาหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจำาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ยกเว้นเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่ได้ประจำาอยู่แล้ว

    (ข) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ 

สัมพันธ์กัน จำานวนอย่างน้อย ๓ คน

    (ค) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจำา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง

มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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     (๒) หลักสูตรปริญญาโท

           อาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ตอ้งมอีาจารยป์ระจำาหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตาม

หลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรปริญญาโทหรือเอกหลักสูตรใด

หลกัสตูรหนึง่แลว้ มหาวทิยาลยัอาจกำาหนดใหอ้าจารยผ์ูน้ัน้เปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรในระดบัปรญิญาโทหรอืเอกใน

สาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร

  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก หรอื

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

จำานวนอย่างน้อย ๓ คน

  (ก)  อาจารย์ประจำา หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อ 

ปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย โดยปฏิบัติ

หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน

  (ข)   อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ หมายความวา่ อาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัแตง่ตัง้ใหท้ำาหนา้ทีใ่ห ้

คำาปรึกษาทางวิชาการ ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง และการสอบประมวลความรู้

แก่นักศึกษา

  (ค)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

  กรณีที่มีความจำาเป็นในศาสตร์สาขาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒินั้น อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้

  (ง)   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจำา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ใน 

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

  (จ)    ประธานกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ตอ้งเปน็ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั มคีณุวฒุิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณใ์นการทำาวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา หรอืเปน็ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ  

ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

  (ฉ) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

  (ช)  อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำามคีณุวฒุปิรญิญาเอก

หรอืเทยีบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  

และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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  (ซ) อาจารยผ์ูส้อบการศกึษาคน้ควา้อสิระ ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอก

มหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่า 

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณใ์นการทำาวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

       ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  (ฌ) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำาวิจัย 

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

    (๓) หลักสูตรปริญญาเอก

        อาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ตอ้งมอีาจารยป์ระจำาหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตาม

หลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรปริญญาโทหรือเอก หลักสูตรใด

หลกัสตูรหนึง่แลว้ มหาวทิยาลยัอาจกำาหนดใหอ้าจารยผ์ูน้ัน้เปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรในระดบัปรญิญาโทหรอืเอกใน

สาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร

        อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก หรอื 

เทยีบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั จำานวน

อย่างน้อย ๓ คน

   (ก) อาจารยป์ระจำา หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน หรอืผูท้ีม่หาวทิยาลยัจา้งเพือ่ปฏบิตังิาน 

ในหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่  

เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน

   (ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ให้ 

คำาปรึกษาทางวิชาการ ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง

   (ค) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำามีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรอืเทยีบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  

และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

   กรณีที่มีความจำาเป็นในศาสตร์สาขาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒินั้น อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักได้

   (ง) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ใน 

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา

   ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม

   (จ) ประธานกรรมการสอบดษุฎนีพินธ ์ตอ้งเปน็ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั มคีณุวฒุ ิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และมตีำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  

และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  

ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
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    (ฉ) อาจารยผ์ูส้อบดษุฎนีพินธ ์ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ

เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

    (ช) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่า 

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำาวิจัยที่

มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ข้อ ๕๑ อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งให้ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอ้ ๕๒ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ หมายความวา่ บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีเ่ปดิสอนเปน็

อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้าน

คุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ แต่จะพิจารณาจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ และมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์

ขอ้ ๕๓ เกณฑก์ารแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ ตอ้งเปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญและประสบการณส์งูในสาขาวชิา

นั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ

  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการเทียบเคียงได้

กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตำาแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่ากับ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

หมวด ๑๒

การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ ๕๔ การสำาเร็จการศึกษา

  มหาวิทยาลัย กำาหนดเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามระดับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ดังต่อไปนี้

  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

    (ก) สอบได้จำานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำาหนดของมหาวิทยาลัยและ 

ได้ผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐

    (ข) ผ่านการประเมินการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่

กำาหนดในหลักสูตร

  (๒) หลักสูตรปริญญาโท

     (ก) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
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    (ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษาชุดวิชาตามที่กำาหนดในหลักสูตรและข้อกำาหนดของ 

มหาวิทยาลัย โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม 

รปูแบบทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ทัง้นีผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบั 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

    เมื่อนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทได้ดำาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาอื่นๆ  

ครบถว้นแลว้ แตอ่ยูใ่นระหวา่งการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุวชิาการ

ทีม่รีายงานการประชมุ (Proceedings) และนกัศกึษาไดใ้ชเ้วลาการศกึษาครบตามระยะเวลาทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรแลว้ 

นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย

    (ค) แผน ข ศึกษาชุดวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 

ไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐ สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านและส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามที่สาขาวิชากำาหนด

  (๓)  หลักสูตรปริญญาเอก

    (ก) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

    (ข) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

    (ค) แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ สอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านและส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม 

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรือในระดับนานาชาติ

    (ง) แบบ ๒.๑ และ ๒.๒ ศกึษาชดุวชิาครบถว้นตามทีก่ำาหนดในหลกัสตูร โดยไดร้บัคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐ สอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านและส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรือใน

ระดับนานาชาติ

    เมื่อนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกได้ดำาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาอื่นๆ 

ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม 

กลัน่กรอง (Peer Review) และเปน็ทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้หรอืในระดบันานาชาตแิละนกัศกึษาไดใ้ชเ้วลาการศกึษาครบ 

ตามระยะเวลาทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรแลว้ นกัศกึษาสามารถยืน่คำารอ้งขอขยายเวลาการศกึษาไดค้รัง้ละ ๑ ภาคการศกึษา 

แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ้ ๕๕ สภาวชิาการเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ชอบการสำาเรจ็การศกึษา และใหถ้อืวา่วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วาม

เห็นชอบนั้นเป็นวันสำาเร็จการศึกษา
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หมวด ๑๓

การพ้นและการคืนสถานภาพนักศึกษา

ข้อ ๕๖ นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  (๑)  ตาย

  (๒) ลาออกและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก

  (๓)  สำาเร็จการศึกษา

  (๔)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔

  (๕)  ไดห้นว่ยกติสะสมไมค่รบตามหลกัสตูร หรอืไดห้นว่ยกติครบตามหลกัสตูร ภายในระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า ๓.๐๐

  (๖)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ หรือสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หรือสอบประมวลความรู้ครั้งที่สองไม่ผ่าน

  (๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สอง 

ไม่ผ่าน

  (๘)  วทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของผลงานจากวทิยานพินธข์องนกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท ไม่

ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ (Proceedings) 

โดยนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว

   (๙)  ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

ไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็น

ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรือในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ใน

หลักสูตรแล้ว

          (๑๐)  ไม่สำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

 (๑๑)  ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และมโีทษถงึขัน้ใหพ้น้สถานภาพการเปน็

นักศึกษา

         (๑๒) ปลอมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕๗ การคืนสถานภาพนักศึกษา

   (๑)  นกัศกึษาทีพ่น้สภาพการเปน็นกัศกึษาตามขอ้ ๕๖ (๒) และ (๕) อาจขอสถานภาพการเปน็

นักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  (๒) ผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย อันเนื่องจากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำา

ความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควร

ให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด ๕ ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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หมวด ๑๔

การขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ข้อ ๕๘ การขอรับปริญญา

 (๑)  นักศึกษาผู้คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำาร้องแสดงความจำานงขอรับปริญญาต่อ 

มหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 (๒) นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้

  (ก) เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ ๕๔

  (ข) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

  (ค) ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชำาระต่อมหาวิทยาลัย

หมวด ๑๕

การอุทธรณ์

ข้อ ๕๙ เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่เห็นด้วย

กับคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งหรือ 

คำาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี

 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที ่

สภามหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด ๑๖

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๖๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งประกาศและคำาสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้บังคับอยู่ใน

ขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป 

จนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

            (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)

       นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ลำาดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
download	
form

1

2

3

4

5

แบบขออนุมัติทำาวิทยานิพนธ์ 

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

การปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(สำาหรับอาจารย์)

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับ)

แบบคำาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

บศ. 001 

บศ. 002 

บศ. 003 

บศ. 004 

บศ. 006 

-

-

-

-

-

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
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              บศ. 001

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบขออนุมัติทำาวิทยานิพนธ์

----------------------------
เรื่อง ขออนุมัติทำาวิทยานิพนธ์

เรียน ประธานกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา................................................................................................

สิ่งที่แนบมาด้วย โครงร่างวิทยานิพนธ์ 10 ชุด

 ข้าพเจ้า............................................................................................................................นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

รหัสประจำาตัว.................................................แขนงวิชา................................................................................................

วชิาเอก...............................................................................................................มคีวามประสงค์จะทำาวทิยานิพนธ ์เรือ่ง

........................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แนบ (บศ. 002)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

         (ลงชื่อ)

          (……………………………………........……)

                 วนัที…่….เดอืน………….......……พ.ศ ………...

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

         (ลงชื่อ)

          (……………………………………........……)

                 วนัที…่….เดอืน………….......……พ.ศ ………...
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ข้อเสนอของแขนงวิชา

 แขนงวิชาได้พิจารณาแล้วขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้

 1.         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 2.          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 3.          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 (ลงชื่อ)        ...........................................................

     (................................................................)   ...........................................................

      ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา   ...........................................................

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชา

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา ในการประชุมครั้งที่..........................วันที่.................................

ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเสนอ

        (ลงชื่อ)         

         (.................................................................................) 

              ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา................................

สำาเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี้

1. นักศึกษา

  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   2.1 

   2.2

   2.3

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
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              บศ. 002

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
-------------------------------

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

ชื่อนักศึกษา…………………………………………… รหัส

วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

ประเด็นปัญหาการวิจัย……………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

วิธีการวิจัย……………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำาเนินงาน………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

ประมาณการค่าใช้จ่าย……………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….......................
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คำาอธิบายการกรอก

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ. 002

(Thesis Outline)

โครงรา่งวทิยานพินธ ์เปน็การนำาเสนอสว่นตา่งๆ อยา่งยอ่ๆ ของวทิยานพินธ ์นกัศกึษาจะจดัทำา โดยจะตอ้ง

เสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติทำาวิทยานิพนธ์ (แบบ บศ. 001) โครงร่างวิทยานิพนธ์ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ชื่อเรื่อง ต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทย ชื่อเรื่องควรมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีความหมายตรงกับ

จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

หลังจากเสนอชื่อเรื่องแล้วควรมีข้อความสั้นๆ เป็นความนำา กล่าวถึง ความเป็นมาของเรื่องที่จะ 

ศึกษาวิจัย อย่างย่อๆ

2. วัตถุประสงค์  บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย อาจทำาเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นชัดเจนก็ได้

3. ประเด็นปัญหาการวิจัย (Statement of the Problem) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยใหญ่ๆ แต่ยัง

ไม่ต้องระบุประเด็นปัญหาย่อยๆ กล่าวคือ ให้ระบุคำาถามที่ต้องการค้นหาคำาตอบจากการวิจัย

4. วิธีการวิจัย กล่าวอย่างย่อๆ เกี่ยวกับวิธีการวิจัย ซึ่งควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัยประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูล

5. ระยะเวลาและขัน้ตอนการดำาเนนิงาน ควรระบกุจิกรรมสำาคญัและกำาหนดตารางเวลาของแตล่ะกจิกรรม 

ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการอย่างคร่าวๆ 

6. ประมาณการค่าใช้จ่าย  เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายของการดำาเนินงานในโครงการ
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           บศ. 003

        

      วันที่.......... เดือน....................................พ.ศ.................

เรื่อง การปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์

เรียน (ชื่อนักศึกษา)………………………...........................................

 ตามทีท่า่นไดเ้สนอโครงรา่งวทิยานพินธต์ามแบบ บศ. 001 ตอ่ทีป่ระชมุในการสมัมนาเขม้วทิยานพินธ ์1  

ครั้งที่ 1 ประจำาภาคที่............../....................ในวันที่.......................................................................................................

แล้วมีข้อสรุปดังนี้

 /  / เห็นชอบโดยไม่ต้องแก้ไข

 /  / เห็นชอบโดยให้แก้ไขในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดดำาเนนิการ และโปรดเกบ็เอกสารฉบบันีไ้วแ้นบมาพรอ้มการเสนอปรบัแกโ้ครงรา่ง 

วิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป

        (                                       ) 

             อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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              บศ. 004

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

-------------------------------
1. โครงการวิจัยเรื่อง

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

2. ความเป็นมา

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

3. กรอบความคิดทางทฤษฎี

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

4. วัตถุประสงค์

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

5. ประเด็นปัญหาการวิจัย

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

6. สมมติฐานการวิจัย

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................
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7. ขอบเขตการวิจัย

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................... 

8. คำาจำากัดความที่ใช้ในการวิจัย

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................... 

9. ความสำาคัญของเรื่องที่วิจัย

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................... 

10. ระเบียบวิธีวิจัย

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................... 

11. กำาหนดการดำาเนินงานวิจัย

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................... 

12. ทรัพยากรที่ใช้

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................... 

13. แนวทางในการเสนอรายงานวิทยานิพนธ์

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................
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               บศ. 006

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบคำาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

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

เรยีน  ประธานคณะกรรมการบณัฑติศกึษาสาขาวชิา........................................................................................................... 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................รหัสประจำาตัว..............................

สาขาวิชา......................................................แขนงวิชา............................................วิชาเอก........................................ 

มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

  (     ) ครั้งที่ 1 ในวันที่..................................สถานที่สอบ.................................................................... 

  (     ) ครั้งที่ 2 ในวันที่................................. สถานที่สอบ....................................................................

ขา้พเจา้ไดส้อบวทิยานพินธค์รัง้ที ่1 มาแลว้ เมือ่วนัที.่....................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

       ลงชื่อนักศึกษา....................................................................................  

                    (...........................................................................)

                              วันที่....................................................................

* ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่............ลงวันที่..................ดังสำาเนาที่แนบ

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า

  (     ) ยังไม่สมควรสอบ

       เพราะ....................................................................................................  

  (     ) สมควรให้สอบได้

โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

  1 .................................................................................. ประธานกรรมการ

  2 .................................................................................. กรรมการ

  3 .................................................................................. กรรมการ

  4 .................................................................................. กรรมการ

  5 .................................................................................. กรรมการ

ลงนาม ....................................................................  ลงนาม ...........................................................................

 (                                                    )   (                                                    )

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                     ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา................

       วันที่............................................................               วันที่............................................................
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แบบเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

สาขาวิชา..........................................
           

           วันที่ .................................................

เรื่อง ขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

เรียน ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชา....................................................................

  

   ด้วยนักศึกษาชื่อ................................................................................... รหัส...................................

แขนงวิชา..........................................................................วิชาเอก..........................................................................

พร้อมจะสอบวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่.................................................... จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ดังเอกสารที่แนบ และขอความอนุเคราะห์ทรัพยากร ดังนี้

    

    เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

     คอมพิวเตอร์ โปรแกรม.......................................

    LCD Projector

     โทรทัศน์

    เครื่องเล่นเทปภาพ

    เครื่องเล่นเทปเสียง

     อื่นๆ..........................................................................................................................................

               .................................................................................  

                                     (                                                               )

                                               อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

หมายเหตุ  1.  นักศึกษาจะต้องผ่านการลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3 แล้ว

     2.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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แบบเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาค........ปีการศึกษา..................

สาขาวิชา.....................................................แขนงวิชา............................วิชาเอก...................

ชื่อนักศึกษา

(รหัสประจำาตัว)

หัวข้อวิทยานิพนธ์

(ภาษาไทย/อังกฤษ)

รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ภายใน มสธ.)

รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ภายนอก มสธ.)

1 . …………………………………

          (ประธานกรรมการ)

2 . …………………………………

      (กรรมการที่ปรึกษาหลัก)

3 . …………………………………

(กรรมการที่ปรึษาร่วม)

4  ………………………………….

(กรรมการที่ปรึกษาร่วม)

5  ………………………………….

(กรรมการ)

หมายเหตุ 1.  หากประธานกรรมการหรือกรรมการสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ไว้ในช่อง

        รายชื่อกรรมการสอบ (ภายนอก)  และระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดด้วย

  2.  ให้พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารขอสอบทั้งชุดลงแผ่นบันทึกข้อมูลเป็นโปรแกรมวินโดว์ 98 และ 

    ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
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แบบเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สาขาวิชา…………………………………. แขนงวิชา…………………………วิชาเอก…………………………

1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)   .................................................................................................................................. 

  (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................. 

2. ตำาแหน่งทางวิชาการ  ..................................................................................................................................

3. ตำาแหน่งทางบริหาร  ..................................................................................................................................

4. สถานที่ติดต่อ

 ที่ทำ�ง�น   .................................................................................................................................. 

      ............................................................... โทร........................................................... 

      ตน้สงักดั (ระบเุปน็ตำาแหนง่ของบคุคลทีเ่ปน็ตน้สงักดั)............................................ 

 ที่บ้�น   .................................................................................................................................. 

      ............................................................... โทร........................................................... 

5. วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีที่สำาเร็จ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

6. ผลงานทางวิชาการ

 6.1  งานตำารา/เอกสาร/บทความ

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

 6.2  งานวิจัย

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

7. ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานระดับบัณฑิตศึกษา

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................
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             บศ. 007

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบกำาหนดสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

-------------------------
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา....................................................... แขนงวิชา.................................................  

    วิชาเอก..........................................................

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว...............................................................รหัสประจำาตัว..........................................

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

กำาหนดการสอบ วันที่..................................................... เวลา................................................................................

สถานที่สอบ.............................................................................................................................................................

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  1. ................................................................................ ประธานกรรมการ

  2. ................................................................................ กรรมการ

  3. ................................................................................ กรรมการ

  4. ................................................................................ กรรมการ

  5. ................................................................................ กรรมการ

ลงนาม ......................................................................  ลงนาม ...................................................................    

             (                                                )   (                                                  )

              อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                               ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

  วันที่................................................................     วันที่ี่................................................................

    



คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท79

             บศ. 008

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการสอบวิทยานิพนธ์

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

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา.................................................... แขนงวิชา...............................................  

    วิชาเอก.......................................................

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว...........................................................รหัสประจำาตัว..........................................

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย).............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

วันที่สอบวิทยานิพนธ์..........................................................................................................................................

มติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  เห็นสมควรให้นักศึกษาสอบ

  (    ) ผ่าน

  (    ) ผ่านโดยมีเงื่อนไข (ผลสอบเป็น I แต่จะเปลี่ยนเป็น P เมื่อนักศึกษาปรับแก้ไขส่ง

         ภายใน 30 วัน หลังวันสอบ)

  (    ) ไม่ผ่าน นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง

ลงนามรับรองผลการสอบข้างต้น 

  1. .........................................................................  ประธานกรรมการ

  2. .........................................................................  กรรมการ

  3. .........................................................................  กรรมการ

  4. .........................................................................  กรรมการ

  5.  ........................................................................  กรรมการ

      ลงนาม ......................................................................

       (                                                    )

               ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา...................... 

           วันที่ .........................................................................
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             บศ. 009

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์

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

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา.......................................................แขนงวิชา............................................

    วิชาเอก..........................................................

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว.......................................................... รหัสประจำาตัว.......................................

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ตามที่นักศึกษาได้สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่........................................................................................

และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีมติให้นักศึกษาสอบ (    ) ผ่านโดยมีเงื่อนไข

บัดนี้นักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ใหม่ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้นักศึกษาสอบ

  (   ) ผ่าน วันที่.......................................................................

  (  ) ไม่ผ่าน วันที่.......................................................................

  

  ลงนาม........................................................    ลงนาม........................................................                 

            (                                         )                          (                                         )

                    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก              ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

            วันที่..........................................................                 วันที่.........................................................

หมายเหตุ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาลงนาม

  หลังจากตรวจสอบว่านักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุและ/ดำาเนินการตามคำาแนะนำาของ

  คณะกรรมการเรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว จากนั้นจึงส่งไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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             บศ. 010

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา

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

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา..................................................... แขนงวิชา........................................................... 

    วิชาเอก........................................................

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................รหัสประจำาตัว........................................

สาขาวิชาเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำาเนินการ

ขออนุมัติปริญญาโทให้นักศึกษาเนื่องจาก

     1.  นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามหลักฐาน

        (    ) บศ..........................................................ผลการสอบวิทยานิพนธ์

        (    ) บศ..........................................................ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์

     2.  นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ครบตามจำานวนที่กำาหนด

      ลงนาม...............................................................................

      (                                                              )

            ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา............................................... 

           วันที่.....................................................
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ลำาดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
download	
form

1

2

3

4

5

6

แบบขออนุมัติทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบเสนอโครงรา่งการศกึษาคน้ควา้อสิระ

แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ

แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

บศ.ข. 1  

บศ.ข. 2 

บศ.ข. 3

บศ.ข. 4

บศ.ข. 5

บศ.ข. 9

-

-

-

-

-

-

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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             บศ.ข. 1

แบบขออนุมัติทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

        วันที่...............เดือน..............................พ.ศ..............

เรียน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา............................................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 10 ชุด

  ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................

รหัสประจำาตัว..........................................สาขาวิชา.....................................แขนงวิชา............................................ 

วิชาเอก.....................................................................................................................................................................

มีความประสงค์จะทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแบบ บศ.ข. 2

  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

       (ลงชื่อ)................................................................................... 

               (........................................................................)  

        วันที่...............เดือน..............................พ.ศ..............

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

       (ลงชื่อ)................................................................................... 

               (........................................................................)
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ข้อเสนอของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

   คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ได้พิจารณาแล้วขอเสนอแต่งตั้ง 

………………………………………………….……………เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

         (ลงชื่อ)………………………………………………….

                    (………………………………………………)

        ประธานกรรมการผลติและบรหิารชดุวชิา/แขนงวชิา/วชิาเอก

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา ในการประชุมครั้งที่....................เมื่อ......................

ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหัวข้อและเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระตามเสนอ

                 (ลงชื่อ)………………………………………………….

                    (………………………………………………)

        ประธานกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิา……………………….

สำาเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี้

1. นักศึกษา

   ………………………………………………….……………

2. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

   ………………………………………………….……………

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

   ………………………………………………….……………
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             บศ.ข. 2

แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ชื่อนักศึกษา.........................................................................................รหัส.............................................................

ความเป็นมา.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

กรอบความคิดทางทฤษฎี......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ.........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษา....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ประเด็นปัญหาที่ศึกษา............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ขอบเขตการศึกษา.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

รปูแบบและวธิกีารศกึษา........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำาเนินงาน..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ทรัพยากรที่ใช้.......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

แนวทางในการเสนอผลงาน..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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คำาอธิบายการกรอก

แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 2

(Independent Study Outline)

 โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นการนำาเสนอส่วนต่างๆ อย่างย่อๆ ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาจะจัดทำาโดยจะต้องเสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แบบ บศ.ข. 1) โครงร่าง  

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่อง ต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษชื่อเรื่องควรมีความกะทัดรัด ชัดเจน 

มีความหมายตรงกับจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

 2.  ความเป็นมา กล่าวถึง ความเป็นมาของเรื่องที่จะศึกษาอย่างย่อๆ

 3.  กรอบความคิดทางทฤษฎี กล่าวถึง กรอบความคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา

 4.  ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระบุประเภทของการศึกษาอิสระที่ศึกษาให้ชัดเจน

 5.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา บอกวัตถุประสงค์ของการศึกษา อาจทำาเป็นข้อๆ เพ่ือให้เห็นชัดเจนได้

   6.  ประเด็นปัญหาที่ศึกษา ระบุประเด็นหลักของการศึกษา

 7.  ขอบเขตการศึกษา ระบุขอบเขตของการศึกษาให้ชัดเจน ว่าต้องการศึกษาอะไร ที่ไหน อย่างไร

 8.  รปูแบบและวธิกีารศกึษา กลา่วอยา่งยอ่ๆ เกีย่วกบัรปูแบบการศกึษาและวธิกีารศกึษาใหส้อดคลอ้ง

กับประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เช่น ถ้าเป็นการวิจัย ควรครอบคลุมถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือการศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ และการนำาเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาและขั้นตอนการดำาเนินงาน ควรระบุกิจกรรมสำาคัญและกำาหนดตารางเวลาของแต่ละ

กิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการอย่างคร่าวๆ      

10. ทรัพยากรที่ใช้ ระบุทรัพยากรที่ใช้ และงบประมาณที่ใช้

11. แนวทางในการเสนอผลงาน ระบแุนวทางในการเสนอผลงาน เชน่ เสนอในรปูรายงาน เสนอใน

รูปของต้นแบบชิ้นงาน หรือแบบจำาลอง เป็นต้น 
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           บศ.ข. 3

แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
     

     วันที่........เดือน.....................................พ.ศ............................

เรยีน (ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ)............................................................................................................

 ตามที่ได้เสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแบบ บศ.ข. 2 ในการสัมมนาเข้มการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำาภาคที่............/............ในวันที่......................................................................... 

แล้วมีข้อสรุปให้แก้ไข ดังนี้

 บัดนี้นักศึกษาได้ดำาเนินการแก้ไขแล้ว โดยมีประเด็นที่แก้ไข สรุปได้ดังนี้

 ...................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

 ทั้งนี้ได้แนบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ปรับใหม่มาพร้อมหนังสือแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      (ลงชื่อ).................................................................(นักศึกษา)

โทร........................................... โทรสาร.................................................

E-mail.....................................................................................................

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    วนัที.่..................เดอืน..........................พ.ศ..................

เรียน (ชื่อนักศึกษา)............................................................................

       ได้พิจารณาแล้ว และขอให้ดำาเนินการต่อไป

 1. ....................................................................

 2. ....................................................................

 3. ....................................................................

 จึงเรียนมาเพื่อดำาเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...............................................................

            

            (.........................................................................)

                                                อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ



คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท89

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ปรับใหม่

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

ชือ่เรือ่ง (ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ชื่อนักศึกษา............................................................................................................รหัส..........................................

ความเปน็มา...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

กรอบความคดิทางทฤษฎ.ี.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ.........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ของการศึกษา......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ประเดน็ปญัหาทีศ่กึษา..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ขอบเขตการศึกษา....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

รปูแบบและวธิกีารศกึษา..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำาเนินงาน..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ทรัพยากรที่ใช้..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

แนวทางในการเสนอผลงาน.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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           บศ.ข. 4

แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เรียน  (ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ)................................................................................................. 

  ขา้พเจา้...............................................................................................รหสัประจำาตวั...........................

สาขาวชิา............................................แขนงวชิา..........................................วชิาเอก.................................................

ขอส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................ทั้งนี้กำาหนดวันสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

จะมีขึ้นในวันที่....................................................................................................

โดยข้าพเจ้าจะมารับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ตรวจรูปแบบแล้ว

    ด้วยตัวเองในวันสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

    ส่งทางไปรษณีย์

     (ลงชื่อ)..............................................................นักศึกษา

ตรวจรูปแบบแล้ว    ถูกต้อง

     ไม่ถูกต้อง ต้องดำาเนินการ

ดังนี้

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

     

    (ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

    วันที่............................................................
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           บศ.ข. 5

แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
           

             วันที่............... เดือน................................. พ.ศ...............

เรียน  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชา

ข้าพเจ้า............................................................................. รหัสประจำาตัว.........................................

สาขาวิชา................................................ แขนงวิชา............................................... วิชาเอก.....................................

มีความประสงค์จะขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง..........................................................................................

ในวันที่................................................................................ สถานที่สอบ................................................................

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

            (ลงชื่อ)...................................................................นักศึกษา

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

   ยังไม่สมควรสอบ

   เพราะ........................................................................................................................

  

   สมควรให้สอบได้

      (ลงชื่อ).........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

(ลงนาม) ......................................................................................     (ลงนาม)......................................................................   

            (...........................................................................)     (..................................................................)        

ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ        ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชา..................

       วันท่ี...........................................................                  วันท่ี...............................................................
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             บศ.ข. 9

แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

สาขาวิชา...........................................................................

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

      วันที่...................เดือน.................................................พ.ศ......................

เรื่อง  ขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เรียน  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา.......................................................................

  

   ด้วยนักศึกษาชื่อ.............................................................รหัสประจำาตัวนักศึกษา.................................

แขนงวิชา............................................................................วิชาเอก............................................................................

พร้อมจะสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันที่.............................................................เวลา........................................

ทรัพยากรที่ต้องการ

    เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

      คอมพิวเตอร์ โปรแกรม.......................................

     LCD Projector

      โทรทัศน์

     เครื่องเล่นเทปภาพ

     เครื่องเล่นเทปเสียง

      อื่นๆ..........................................................................................................................................

              (ลงนาม).....................................................................

                     (..................................................................)

                        อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   





คณะบรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

 (ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา)

คณะผู้รวบรวมและจัดทำา
 1. นางสาวอรสา  อดิเรกผลิน

  (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)

 2. นายจิรศักดิ์  ศรีชาญกิจ

  (นักวิชาการศึกษาฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)

 3. นางสาวขนิษฐา  ใจสมุทร

  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา)

 4. นางนงค์ลักณ์  รุ่งวิทยาธร

  (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา)

 5. นางวรรณา  อรุณทอง

  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา)

 6. นางสาวอำานวย  ก้อนบุญไสย์

  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา)

จัดทำาโดย
 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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