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สภาวิชาการได้พิจารณาร่างข้อบังคับและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ในวันท่ี 9 มกราคม 2529 และได้มีมติให้แก้ไขร่างข้อบังคับในประเด็นส�าคัญ คือ
1.  ให้ปรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผนที่ท�าวิทยานิพนธ์ และ

แผนที่ไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์
2.  ให้ทบทวนเรื่องการก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
3.  ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาว่าจะต้องมีประสบการณ์การท�างาน
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้น�ามติของสภาวิชาการมาปรับปรุงร่างข้อบังคับ โดย

ตัดเงื่อนไขที่จะให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศออก (นับตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2543 สภาวิชาการเห็นชอบให้ก�าหนดเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติ
ประกอบในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษา) ส่วนในประการอื่นก็ให้เป็นไปตามมติสภาวิชาการ 
ดังกล่าว แล้วได้น�าเสนอสภาวิชาการพิจารณาในวันที่ 24 มีนาคม 2529 แต่สภาวิชาการให้รอเรื่องไว้
ก่อนจนกว่าทบวงมหาวิทยาลัยจะได้วางแนวทางการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด
เรียบร้อยก่อนจึงจะได้น�าเรื่องมาพิจารณาใหม่

1.2 การเสนอโครงการบัณฑิตศึกษาบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา

 ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)

ในช่วงต้นปี 2529 มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไป
ยังทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2530-2534) พร้อมกันนั้นได้เสนอโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 

ส�าหรับการพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 นั้น ทบวงมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด
เพื่อท�าหน้าที่วางแนวทางและหลักการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งทบวง
มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 12/2529 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 ได้พิจารณาและเห็นชอบ
ในหลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการเปิดสอนระดบับณัฑติศึกษาในมหาวทิยาลยัเปิดทีค่ณะอนกุรรมการฯ เสนอ 
และให้บรรจุหลักการและเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 ดังนี้

1. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณและตรงกับความ
ต้องการอันจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2. วิธีการจัดการศึกษาจะต้องเน้นการพบปะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยสม�่าเสมอ
3. การจัดระบบห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต้องจัดให้ได้

เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสม
4. วิธีการรับคนเข้าศึกษาต่อต้องใช้วิธีรับโดยใช้เกณฑ์ความสามารถทางสติปัญญาเพ่ือ

ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพ่ือลดความสูญเปล่าทางการศึกษาเป็นหลัก
5. งบประมาณที่ใช้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาใดก็ตามจะต้องจัดใน

ลักษณะพ่ึงตนเองให้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน และมีแผนการใช้จ่ายท่ีแสดงให้เห็น
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงินในระยะยาวที่ชัดเจน
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6. มหาวิทยาลัยจะต้องมีอาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางวิชาการที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัย
จะต้องใช้อาจารย์พิเศษให้น้อยที่สุด เพราะการใช้อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย
อื่นอาจท�าให้การท�างานของอาจารย์ผู้นั้นมีมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนใน
สถาบันประจ�าได้

7. ก่อนการด�าเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดใดก็ตาม ต้องจัดให้
มีการประเมินผลการจัดการศึกษาการผลิตบัณฑิตในลักษณะนั้น ๆ เสียก่อนว่าได้ผลดีหรือไม่เพียงใด 
เพื่อใช้ผลนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบและวิธีการจัดการศึกษาระดับนี้ให้เหมาะสม

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดควรให้
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท 
พ.ศ. 2522 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงู พ.ศ. 2523 และแนวทางและวิธกีารพจิารณา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2527

ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2529 และขอให้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการและรายละเอียดการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมที่จะด�าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามระเบียบต่อไป

ต่อมาในปี 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 ซึ่งมีสาระส�าคัญที่มีผลต่อ
การด�าเนินงานบัณฑิตศึกษา อาทิ การก�าหนดระบบการศึกษาเกี่ยวกับภาคการศึกษา การลงทะเบียน 
การโอนวิชาเรียน เป็นต้น การก�าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและผู้สอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้มี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น

1.3 การจัดท�าโครงการและรายละเอียดการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดท�าร่างโครงการแม่บทของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
อย่างกว้าง ๆ โดยระบุเหตุผล ความจ�าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับหลักการที่
ทบวงมหาวิทยาลัยก�าหนด ส่วนโครงการและรายละเอียดอื่น ๆ ในการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาแขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นั้นมอบให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบ  โครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ได้เสนออธิการบดีในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2529 
(อธกิารบดใีนขณะนัน้คอื ศาสตราจารย์ ดร.วิจติร  ศรสีอ้าน) มีความเหน็ว่าหลักการทีท่บวงมหาวทิยาลยั
ก�าหนดนั้น จัดท�าขึ้นด้วยการอ้างอิงหลักการและวิธีการของมหาวิทยาลัยในระบบจ�ากัดรับเป็นหลัก  
ฉะนัน้ มหาวทิยาลยัจงึควรช้ีแจงในประเดน็ทีว่่าหลกัการท่ีก�าหนดขึน้นัน้ไม่เหมาะสมกบัการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกล จึงควรชะลอการเสนอโครงการไว้ก่อน
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1.4 การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้การด�าเนินงานส�าหรับการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความ 
ต่อเนื่อง สภาวิชาการจึงมีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2531 ให้ปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการโครงการบณัฑติศกึษาใหม่ โดยให้ท�าหน้าทีจ่ดัท�าโครงสร้างและระบบการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบทางไกลของ มสธ. จัดท�าโครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย และจัดท�าร่างข้อบังคับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการที่ปรับปรุงนั้น มีอธิการบดีเป็นกรรมการท่ีปรึกษา รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธาน กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ�านวน 2 คน และ
กรรมการ อีก 7 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต่อมา  สภาวิชาการได้แต่งตั้ง
ให้ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ต�าแหน่ง รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 
10 คน

นอกจากนี้ สภาวิชาการยังได้มอบหมายให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์รับผิดชอบการจัดท�า 
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการโครงการบัณฑิต
ศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ต่อไป ในการด�าเนินงาน
ตามกรอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ ทางสภาวิชาการได้แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าโครงการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา และคณะท�างานพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตและคุณสมบัติในการรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา โครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน แขนงวิชาบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลบัณฑิตศึกษา วิธี
และประสบการณ์การท�าวิทยานิพนธ์ การผลิตเอกสารเพื่อการศึกษา

ส่วนการพัฒนาหลักสูตรนั้น สภาวิชาการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา ตามค�าสั่งที่ 1086/2531 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531 และแขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน ตามค�าสั่งที่ 1090/2531 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 คณะกรรมการพัฒนา
หลกัสตูรแขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา ตามค�าส่ังที ่252/2532 เม่ือวนัที ่25 มกราคม 2532

ส�าหรับการด�าเนนิงานพฒันาระบบและหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษานัน้ มหาวทิยาลยัได้เชญิ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการและร่วมให้ความคิดเห็น พร้อมกัน
นั้นได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ให้ค�าปรึกษาแนวทางของการด�าเนิน
งานตลอดเวลา

เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพและความเป็นไปได้ในการจดัการศึกษาระดบับณัฑติศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับที่ไม่ต�่ากว่าของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอื่น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดระบบการให้บริการทางวิชาการใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2532 
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้ง 3 แขนงดังกล่าว ในการประชุมมีการน�า
รูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ระบบห้องสมุดและบริการค้นคว้าที่จะให้นักศึกษา  
รูปแบบและลักษณะของการพบปะนักศึกษา และระบบบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางที่คณะท�างาน
และคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 
ยังได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน มาบรรยาย เรื่องทศวรรษแห่งบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล
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คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้น�าผลที่ได้จากการประชุมร่วมเชิงปฏิบัติการมา
พิจารณาและเหน็ว่ายงัมเีรือ่งทีค่วรด�าเนนิการต่อจงึเสนอสภาวชิาการเพือ่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการด�าเนนิ
การในเรื่องต่าง ๆ โดยละเอียด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลไกการบริหารบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลและระบบการควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการ คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล คณะอนกุรรมการพัฒนาสื่อการสอนระดับบณัฑิตศึกษา และคณะอนกุรรมการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพิจารณาจัดวางแนวทางการด�าเนิน
งานระดับบัณฑิตศึกษาให้แล้วเสร็จและเสนอไปพร้อมกับการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและ 
สภามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอก  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการเปิดสอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ตามค�าสั่งท่ี 1679/2543  และระดมสมองเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเปิดสอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2543 และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก คร้ังแรก  3 วิชาเอก คือ วิชาเอก 
การบริหารการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา และวิชาเอกการศึกษาทางไกล ในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2549

1.5 การจดัตัง้หน่วยงานสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา

ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัย ก�าหนดให้มีหน่วยงานระดับฝ่าย 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบัณฑิต
ศึกษา ส�านักวิชาการ และฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส�านักทะเบียนและวัดผล ท�าหน้าที่ใน
การบริหารงานบัณฑิตศึกษาและให้บริการทางวิชาการ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา ท�าหน้าที่ให้บริการทาง
วิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา รวมถึงท�าหน้าที่เป็น
หน่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ส่วนฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา 
ท�าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนและการวัดผลของนักศึกษา ต่อมาเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2545 
มหาวิทยาลัยออกประกาศจัดตั้งส�านักบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานภายใน โดยรับโอนงานการจัด
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา การจัดสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มชุดวิชาจากส�านักบริการการ
ศึกษา รับโอนงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาจากส�านักทะเบียนและวัดผล งาน
บริการทางวิชาการ งานอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต อบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
จากส�านักวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548  
มีมตริบัทราบผลการประเมนิส�านกับณัฑติศึกษา และให้น�าผลการประเมนิไปพจิารณาในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติให้ออกข้อ
บังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การด�าเนินงานของส�านักบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ส�านักบัณฑิตศึกษา
เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. สนบัสนนุและให้บริการงานบณัฑิตศกึษาแก่สาขาวชิาต่าง ๆ ทีเ่ปิดสอนระดับบณัฑิตศกึษา
2. เป็นหน่วยงานกลางประสานการให้บรกิารทางวชิาการระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั
3. เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานระดับบัณฑิตศึกษา
4. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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2.2  กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาจะศึกษาผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ  ดังนี้  คือ  สื่อหลัก  สื่อเสริม  ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
แบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (หลักสูตรระดับปริญญาโท)  เข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) และการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด

แผนภูมิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 7

หลักสูตรระดับปริญญาโท     

1.  ระดับปริญญาโท ศึกษาจากส่ือหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่
 กรณีใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ 

กิจกรรม และวิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย
 1.1  ประมวลสาระชดุวชิา เป็นเนือ้หาสาระในส่วนทีท่ดแทนการบรรยายความคดิเหน็ 

ผลงานและจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นต�าราชุด  ชุดวิชาละ 
15 หน่วยการสอน หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละหน่วยการสอนมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้
เวลาศึกษาประมาณ 6-18 ช่ัวโมง

ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 7

นักศึกษา 

สื่อหลัก
• สื่อสิ่งพิมพ์
• สื่อคอมพิวเตอร์

การศึกษา จากแหล่งค้นคว้า

สื่อเสริม
• สื่อส่ิงพิมพ์
• สื่อโสตทัศน์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์
• การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
• สัมมนาเสริม เผชิญหน้า/ออนไลน์
• สัมมนาเข้ม

การวัด
และการประเมินผล

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติ
ตามที่หลักสูตรก�าหนด
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  1.2 แนวการศึกษา เป็นเอกสารน�าทางการศึกษาประจ�าชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วน
แนะน�า ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการ
สอนประจ�าหน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม 
บทความอ้างอิง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสม

 1.3  แผนกจิกรรมการศกึษาประจ�าชดุวชิา เป็นเอกสารคู่มอืแนะแนวประกอบกจิกรรม
การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ�า
ชุดวิชาก่อนด�าเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหา
ชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การด�าเนินการศึกษา งานที่ก�าหนดให้ท�า การส่งงาน การเสนอผล
งาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจ�าสัปดาห์ 
และแบบฟอร์มรายงาน

กรณีใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ
แนวการศึกษา ประกอบด้วย

 1.1 บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จ�านวน 15 โมดูล
 1.2  แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจ�าหน่วย 

แบบประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจ�าตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมิน 
หลังเรียน

2.  ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพ่ิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอน
ออนไลน์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากส่ือหลัก

  2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นส่ือเอกสารที่แนะน�าให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้  
นอกเหนือไปจากการศึกษาสาระส�าคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่างๆ เอกสาร
ทางวชิาการ งานวจิยัและวทิยานพินธ์ในสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่างๆ หนงัสอืพมิพ์ 
เป็นต้น

 2.2  การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
บนเครือข่ายการปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม  
การตรวจกิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�าถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์

 2.3  สือ่โสตทัศน์ คอืส่ือท่ีถ่ายทอดเนือ้หาสาระด้วยภาพหรอืเสยีง หรอืทัง้ภาพและเสยีง 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงสื่อโสตทัศน์ท่ีน�ามาใช้เป็นส่ือเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา 
ได้แก่ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น

 2.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของส�านัก
บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฐานข้อมูลของสถาบันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลซีดี-รอม ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น

3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี
จากสาระในชุดวิชาที่ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ 
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ถูกต้องภายใต้การให้ค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น

4.  การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ใน

ส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อแนะแนวและตอบปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และเพื่อปรึกษาในการท�าผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่น กิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้

   4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้
นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการสัมมนาแบบเข้ม ประมาณ 2 วัน เพื่อท�าความ
เข้าใจวิธีการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการท�าความเข้าใจ 
เก่ียวกับรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน

   4.2  การสมัมนาเสริมแบบเผชญิหน้า และ/หรอืการเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่ง
ก�าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา นักศึกษาต้องอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และอาจารย์ให้คะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนา
เสริมจะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพ
เป็นการเฉพาะ

  4.3  การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมท่ีนัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติ 
ระยะสั้น การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนา
บุคลิกภาพเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม

5. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ 
มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาโท
ทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาโททกุคนต้องเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ/ประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตามที่
หลักสูตรก�าหนดก่อนส�าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จ�าเป็นของวิชาชีพและเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 วัน 
หรือ 30 ชั่วโมง

6. การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรที่ก�าหนด เป็นกิจกรรมที่ก�าหนดใน
หลักสูตรที่ก�าหนดให้ต้องมีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด หรือ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยมุ่งให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะที่จ�าเป็นที่ก�าหนดในหลักสูตรนั้นๆ
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สมัครและการคัดเลือกนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

สอบประจ�าชุดวิชา (สอบปลายภาค)

การขอส�าเร็จการศึกษา

ก่อนการศึกษา

ระหว่างการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)
- แผน ก ไม่ต�่ากว่า 4 ชุดวิชา
- แผน ข ไม่ต�่ากว่า 5 ชุดวิชา

ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

สอบประมวลความรู้

เข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

แผน ก แผน ข

ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์*
จ�านวน 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1  เสนอหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิทยานิพนธ์ข้ันที่ 3  เกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมลู
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน
   และส่งบทความเพื่อการเผยแพร่

กระบวนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 12

* ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ 
 การยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ หรือเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ  
 (Proceedings)



19
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก ศึกษาจากสื่อ ดังน้ี

1. ศึกษาจากสื่อหลัก  สื่อหลัก ประกอบด้วย
 1.1 แนวการศึกษา (Study Guide)  เป็นเอกสารน�าทางการศึกษาประจ�าชุดวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตด�าเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่ก�าหนด 
 1.2  ประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร (Selected Reading Materials List) เป็น

เอกสารประมวลรายช่ือบทความและเอกสารคัดสรร และงานเขียนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความ
จ�าเป็นที่จะต้องรวบรวมไว้

 1.3 การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Web-based/online e-learning 
media) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายส�าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา มอบหมายงาน/
กิจกรรมการศึกษา เป็นฐานความรู้ สนทนา ชี้แหล่งวิทยาการ และเชื่อมโยงแหล่งศึกษาค้นคว้าและ 
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

2.  ศึกษาจากสื่อเสริม “สื่อเสริม” หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพ่ิมเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก โดยนักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ประกอบด้วย

 2.1  สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ออฟไลน์ (Off-line e-learning media) เป็นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
ท่ีเสนอเน้ือหาสาระและประสบการณ์ผ่านเทปภาพ/เสียง ซีดีภาพ/เสียง และการประชุมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

 2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (On-line e-learning media) เป็นการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 2.3 เอกสารชุดความรู้ (Source Books) เป็นต�าราและ/หรือหนังสือที่มหาวิทยาลัย
จัดท�าขึ้น  หรือคัดสรรจากแหล่งวิทยากรภายนอก เพื่อเสริมความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต

3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
 นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเองอย่างอสิระจากแหล่งวทิยาการต่าง ๆ อาทิ 

ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน และจาก Internet เป็นต้น

4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ ต่างๆ

ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์โดยสื่ออื่น กิจกรรมการปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ ดังนี้
 4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้

นักศึกษาใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน ซึ่งเป็นการสัมมนาแบบเข้มประมาณ 2 วัน เพื่อท�าความ
เข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาสาระ และ
กระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพ่ือวางแผนการ
เรียนร่วมกัน กิจกรรมน่ีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
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  4.2  การสัมมนาเข้ม  เป็นกิจกรรมเสริมในส่วนที่เป็นทักษะพิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่
สามารถทดแทนด้วยส่ืออื่นได้ เพราะเป็นส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนา โต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ผลงาน และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียน แต่ละชุดวิชาก�าหนดไว้ 1-3 คร้ัง นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะ
เป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาต้องส่งงานและเสนอผลงานที่ก�าหนดไว้ในเอกสาร “แนวการศึกษา”

5.  การสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับ
ปริญญาเอกที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนต้องต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์  
ดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตามที่หลักสูตรก�าหนดก่อนส�าเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�าและความสามารถในการแก้ปัญหา เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ 
ความสามารถในการท�างาน เพิ่มพูน คุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดใน
เชงิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพือ่พฒันาทกัษะการบรูณาการทฤษฎแีละความรูท้างวชิาการเพ่ือพฒันาวิชาชพี
และความเป็นผู้น�าทางวิชาชีพ

กระบวนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

 
        

ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 14

ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา

การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก

การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

การขอส�าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา
แบบ 2.1 ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ชุดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และท�าดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

ก่อนการศึกษา

ระหว่างการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา
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กระบวนการประเมินผลการศึกษา

1.  การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก
    1.1 ผลงานท่ีมอบหมายให้ท�า
   1.2 การสอบชุดวิชาประจ�าภาคการศึกษา
 1.3 การเข ้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ 

  ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.  กระบวนการประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาโท ประเมินจาก
  2.1 ผลงานที่มอบหมายให้ท�า
  2.2 การสอบชุดวิชาประจ�าภาคการศึกษา
 2.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก 
 2.4 การสอบประมวลความรู้และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข
 2.5  การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

  มหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประเมินจาก
    3.1  ผลงานที่มอบหมายให้ท�า
    3.2  การสอบชุดวิชาประจ�าภาคการศึกษา
    3.3  การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  และการสอบดุษฎีนิพนธ์
   3.4  การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

ระบบอักษรระดับคะแนน แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้

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

หมายเหตุ -  นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน 
  ชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน
 -  นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อยกระดับคะแนนชุดวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว 
  ก็สามารถท�าได้
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ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังต่อไปนี้

I (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ด�าเนิน 
    กิจกรรมครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

IP (In Progress) ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจ�านวนหน่วยกิต  
    ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น

P (Passed)  สอบผ่านส�าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านส�าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
W (Withdrawn) การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาท่ีลง 

    ทะเบยีนเรยีนไว้แล้วภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลยั 
    ก�าหนด

N (Not Graded and Credited) ไม่นับคะแนน
SP (Suspended) ผลสอบของชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพือ่ยกระดบัคะแนน 

    ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับการประเมิน  ผลการประเมิน

Outstanding ผ่านระดับยอดเยี่ยม

Very Good ผ่านระดับดีมาก

Good ผ่านระดับดี

Unacceptable ไม่ผ่าน

               
 นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน Unacceptable (ไม่ผ่าน) ต้องสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่

ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การรายงานผลการศึกษา

1. การรายงานผลการศึกษาของชุดวิชา  มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนนที่
แสดงความสามารถในการเรียนรู ้ของนักศึกษา การวัดและการประเมินผลแต่ละชุดวิชา (ยกเว้น 
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประสบการณ์ดุษฎีนิพนธ์) 
ใช้ระบบอักษรและระดับคะแนน ดังนี้
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ระบบอักษร ความหมาย ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5

B ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0

C+ ผลการประเมินข้ันค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5

C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0

D ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.0

F ผลการประเมินขั้นตก (Failed) 0

หมายเหตุ 1) นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต�่ากว่า 2.0 ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน 
  ชุดวิชานั้น จนกว่าจะสอบผ่าน
 2)  นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนใหม่ เพ่ือยกระดับคะแนนชุดวิชาท่ีสอบผ่านไปแล้ว  
  สามารถท�าได้โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ผลการศึกษาครั้งล่าสุด ในการรายงานผลและคิดคะแนน 
  เฉลี่ยสะสม

2.  การรายงานผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์อื่น ใช้ระบบอักษร ดังนี้

ระบบอักษร ความหมาย

W (Withdrawn) การยกเลิก ใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาขอถอนชุดวิชา 

ที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยก�าหนด

N (Not Graded and Credited) การไม่นับคะแนน ส�าหรับชุดวิชาที่นักศึกษา 

ลงทะเบียนเกินกว่าที่หลักสูตรก�าหนดและไม่ต้องการ

ไปใช้ในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม

SP (Suspended) ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน

ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา



24
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

3. การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาการสัมมนาเข ้มเสริมประสบการณ์ 
ดุษฎบีณัฑติ/ การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ/ประสบการณ์วิชาชพีมหาบณัฑติ/ 
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต*  การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู ้
ใช้ระบบอักษร ดังนี้

ระบบอักษร              ความหมาย

P (Passed) สอบผ่านส�าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

โดยไม่น�าไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม
U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านส�าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

*การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต ในบาง
หลักสูตร จะมีการสอบเหมือนชุดวิชาปกติ (สอบที่สนามสอบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และมีการรายงาน 
ผลการศึกษาเหมือนชุดวิชาปกติ)

4.  การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ใช้ระบบอักษร ดังนี้

ระบบอักษร     ความหมาย

I (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้

ด�าเนินกิจกรรมครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
P (Passed) สอบผ่านส�าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

โดยไม่น�าไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม

U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านส�าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

5. การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ ใช้ระบบอักษร ดังนี้ 

ระบบอักษร    ความหมาย

P (Passed) ผ่าน

U (Unsatisfactory) ไม่ผ่าน

I (Incomplete) ไม่สมบูรณ์

OP (On Process) ผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

IP (In Progress) ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจ�านวนหน่วยกิต ที่ได้รับ

การประเมินในภาคการศึกษานั้น
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การค�านวณหน่วยกิตสะสม

1. การค�านวณหน่วยกติสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมแต่ละภาคการศึกษาจะท�าเมือ่สิน้ภาค
การศึกษาแต่ละภาค

2. การนับจ�านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้นับและ
ค�านวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ยกเว้นดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

3. การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนจะบันทึกผล 
การเรียนในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP 
(Suspended) และไม่น�าไปค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม

4. การสอบดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ U หรือ I และ IP 
โดยจะไม่น�าผลไปค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่จะค�านวนหน่วยกิจสะสมที่ลงทะเบียน

6. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ  U หรือ I โดยจะ 
ไม่น�าผลไปค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

7. การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ U

การส�าเร็จการศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี

 1. การส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 1.1  สอบได้จ�านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก�าหนดของมหาวิทยาลัยและ

ได้ผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
 1.2  ผ่านการประเมนิการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ/ประสบการณ์วชิาชีพ

มหาบัณฑิต หรือประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตามที่สาขาวิชาก�าหนด

 1.3 หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก  สอบวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน ด�าเนินการส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจ�านวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)

 1.4  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ผ่าน และการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ด�าเนินการส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามจ�านวนและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด

 1.5  มีระยะเวลาการศึกษาตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร

2. การส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 2.1  สอบผ่านชุดวิชาที่ก�าหนดไว้ตามหลักสูตร 
 2.2  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)
 2.3  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด กรณีหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก ที่พัฒนาหรือปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผู้สมัคร



26
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าศึกษา
 2.4  กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบที่ 1  สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ และด�าเนินการ

ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจ�านวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 2.5 กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 

จากระบบ 4 ระดบัคะแนน สอบผ่านดษุฎนีพินธ์ และด�าเนนิการส่งดุษฎนีพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ ตามจ�านวน
และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 2.6  ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ

 2.7  มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

2.3 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป ็นการศึกษาหลังหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
มีประสิทธิภาพ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

2. หลักสูตรปริญญาโท
 หลักสูตรปริญญาโท มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  โดยแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 แผน คือ
 2.1  แผน ก  
  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก  

มี 2 แบบ คือ แบบ ก 1 และ แบบ ก 2
    แบบ ก 1  ท�าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและผลงาน

วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

  แบบ ก 2  ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งจะต้องเข้า
รับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
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 2.2 แผน ข  
  ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต  

สอบประมวลความรู ้ และเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือ อบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 

3. หลักสูตรปริญญาเอก
  หลกัสตูรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบโดยเน้นการวจิยัเพือ่พฒันานกัวชิาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ
 3.1  แบบ 1  
   เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท�าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดให้เรียนชุดวิชาเพิ่มเติมหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นโดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด สอบผ่านภาษา ต่างประเทศอย่างน้อย 
1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท�าดุษฎีนิพนธ์ 
ทั้งน้ี ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวม
ทั้งจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต ดังน้ี

 แบบ  1.1  ผูเ้ข้าศกึษาทีส่�าเรจ็ปรญิญาโท จะต้องท�าดษุฎนีพินธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ
 แบบ  1.2   ผูเ้ข้าศกึษาทีส่�าเร็จปริญญาตรี จะต้องท�าดุษฎนีพินธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ
 ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับ

เดียวกัน 
 3.2 แบบ 2  
       เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท�าดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สอบผ่านภาษาต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท�า 
ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ รวมท้ังจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต ดังนี้

  แบบ  2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท จะต้องท�าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  แบบ  2.2 ผู ้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรี จะต้องท�าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

  ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน 
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2.4  ระยะเวลาในการศึกษา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษานับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน

หลักสูตรนี้

2. หลักสูตรปริญญาโท 
 ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6  ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาใน

หลักสูตรนี้

3. หลักสูตรปริญญาเอก 
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12  ปีการศึกษา นับจากวัน

เปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 9  ปีการศึกษา นับจากวันเปิด

ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
 ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่อาจเรียนจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย อาจ

พิจารณาขยายระยะเวลาศึกษาให้เป็นราย ๆ ไป  และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด
 นกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัคดัเลอืกเข้าเรยีนแล้ว จะต้องลงทะเบยีนเรยีนติดต่อกนั ทกุภาค

การศกึษา หากมคีวามจ�าเป็นต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ กต้็องยืน่ค�าร้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อน และลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
ส�าหรับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาท่ีศึกษาตามหลักสูตร

2.5  การสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสมคัรเข้าศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ผูส้มคัรมสีทิธสิมคัรได้ทกุสาขาวชิาและ ทกุหลกัสตูร 
แต่มสีทิธิเรยีนได้เพยีงสาขาวชิาและหลกัสตูรเดยีวเท่านัน้ (ท้ังนีไ้ม่รวมถงึหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีกรณี
ที่เรียนควบคู่กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันและเวลาสอบเพื่อไม่ให้มีวันและ
เวลาสอบทีต่รงกนั) ผูม้สีทิธสิมคัรเข้าศกึษาต้องมคีณุสมบติัทีส่�าคญัคอื เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญา
ตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก�าหนด ส�าหรับคุณสมบัติอ่ืนให้
เป็นไปตามสาขาวิชาที่สมัครโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน อาทิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ต�่ากว่าเกณฑ์แต่เป็นผู้ที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อมาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาจะใช้วิธีพิจารณาคุณสมบัติของผู ้สมัครเข้าศึกษาแทนการสอบ 
คัดเลือก นอกจากนี้ยังพิจารณาโครงการหรือแผนการที่เด่นชัดเกี่ยวกับการน�าความรู้ไปปฏิบัติตาม 
แขนงวิชาที่เรียนภายหลังส�าเร็จการศึกษา รวมทั้งอาจจะมีการก�าหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาประการอื่น
เพิม่เตมิอกีกไ็ด้ โดยเกณฑ์ทีก่�าหนดเพิม่เตมินีจ้ะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนจึงจะใช้ได้ ส�าหรับนักศึกษาทดลองเรียนจะเปลี่ยนสถานภาพเป็น
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นักศึกษาสามัญได้ต่อเมื่อสอบผ่านชุดวิชาที่สาขาวิชาก�าหนดเรียนโดยมีผลสอบเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่าระดับ
คะแนน 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน กรณีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพ
นักศึกษา ระยะเวลาของการทดลองเรียนให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษา และอาจนับ 
ชุดวิชาที่ทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาในหลักสูตรที่ศึกษา

1. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 มหาวิทยาลัยก�าหนดขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ดังนี้
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการคัด

เลือกนักศึกษาอาจแบ่งเป็นย่อยได้ตามหลักสูตร หรือแขนงวิชา/วิชาเอก ตามที่สาขาวิชาเห็นสมควร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่ได้
เสนอเกณฑ์การคดัเลอืกนกัศึกษาระดบับณัฑติศกึษาให้คณะกรรมการบณัฑติศึกษา มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช พิจารณาแล้ว และเกณฑ์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาใหม่ไม่จ�าเป็นต้องเสนอเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาอีก)

 1.2 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่พิจารณาใบสมัคร 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรียงล�าดับและจัดท�ารายงานผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา จัดท�า
ค�าชี้แจงผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาส�าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา เสนอผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  

2. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งเป็น 9 องค์ประกอบ การก�าหนดค่าคะแนน

ของแต่ละองค์ประกอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา โดยคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา จะต้องสามารถให้เหตุผลการก�าหนดค่าคะแนนของแต่ละองค์
ประกอบได้

 องค์ประกอบของเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 องค์ประกอบที่ 1 ลักษณะงานในปัจจุบัน
 องค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์การท�างาน
 องค์ประกอบที่ 3 ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 องค์ประกอบที่ 4 วุฒิการศึกษา (คุณวุฒิตรง/ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สมัคร)
 องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
 องค์ประกอบที่ 6 ประสบการณ์ในการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
 องค์ประกอบที่ 7 ความรู้ภาษาอังกฤษ 
 องค์ประกอบที่ 8 โครงการหรือแผนงานที่เสนอประกอบการพิจารณา
 องค์ประกอบที่ 9 การน�าความรู้ท่ีจะได้ไปใช้ประโยชน์
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3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

 3.1  การให้คะแนนการคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในองค์ประกอบ
ที่ 1-7  ให้พิจารณาแบบจ�าแนกความแตกต่างของเกณฑ์การพิจารณาเป็นการจัดคะแนนตามเกณฑ์
การพิจารณาที่มีการก�าหนดค่าคะแนนไว้เรียบร้อย และคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจะเป็นคะแนนตามเกณฑ์
การพิจารณาที่จ�าแนกเป็นเกณฑ์ย่อยของแต่ละองค์ประกอบ

 3.2  การให้คะแนนการคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์การพิจารณาขององค์
ประกอบย่อยในองค์ประกอบท่ี 8-9 โดยคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจะเป็นคะแนนรวมของคะแนนองค์
ประกอบที่ 8-9

 3.3  การเรียงล�าดับผู ้ผ ่านการคัดเลือก เรียงล�าดับตามคะแนนที่ได ้รวม 
9 องค์ประกอบ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามจ�านวนที่สาขาวิชาแจ้งไว้  

2.6  การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดหลักการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยอาศัย
สื่อประสม การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม ตลอดจนการธ�ารงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงออกแบบให้มีการกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้

1.  การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท

 1.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศแบบเข้ม เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการศึกษา 

ทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระและ
กระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่ตนสมัครเข้าเรียน การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อ
วางแผนการเรียนร่วมกันและฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จ�าเป็น การปฐมนิเทศแบบเข้มนี้จะใช้เวลาประมาณ 
2 วัน โดยนักศึกษาและคณาจารย์จะมาอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่าสละ
สิทธิการเป็นนักศึกษา

 1.2  การศึกษาชุดวิชา
  (1) ประเภทชุดวิชา  จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
    ชุดวิชาแกน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้เรียนชุดวิชาพื้นฐานของสาขา

วิชาหรือแขนงวิชาร่วมกัน ชุดวิชาพื้นฐานร่วมดังกล่าวมี 1-4 ชุดวิชา แต่ละสาขาวิชาสามารถก�าหนด
ชุดวิชาพ้ืนฐานแตกต่างกันไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ก�าหนดไว้ 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

   ชุดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) เป็นการศึกษาชุดวิชาเฉพาะ (บังคับ) และชุดวิชา
เฉพาะ (เลือก) ตามแผนการเรียนและตามหลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา โดย

   * นักศึกษาที่เลือก แผน ก จะเลือกเรียนชุดวิชาเฉพาะไม่ต�่ากว่า 12 หน่วยกิต
   * นักศึกษาที่เลือก แผน ข จะเลือกเรียนชุดวิชาเฉพาะไม่ต�่ากว่า 24 หน่วยกิต
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      ชุดวิชาเลือกเสรี แต่ละหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเสรีได้ 1-2 ชุดวิชา
ซ่ึงเป็นชุดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนชุดวิชาที่ตรงกับความสนใจ 
ของตนมากยิ่งขึ้น

    (2) ชุดการสอนหลัก
   สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการเน้นการ

ค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเข้าสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม รวมตลอดไปถึงการพบปะ
กับอาจารย์ นอกจากนี้มีการจัดท�าส่ือการสอนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   ชุดการสอนแต่ละชุดมีจ�านวนตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป การเสนอเนื้อหามุ่งเสนอ
ปรัชญาทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของแต่ละเรื่องเป็นสังเขป แล้วให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น และในบางกรณีอาจมีการจัดพิมพ์บทคัดย่อการ
วิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาให้นักศึกษาอ่านประกอบด้วยก็ได้ (รายละเอียดปรากฏใน 
บทที่ 3)

  (3) สื่อทางไกลในลักษณะต่าง ๆ 
   เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรลุผลตามหลักการของการศึกษา 

ทางไกลและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงมีการจัดท�าส่ือเสริมในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโสตทัศน ์
สื่อคอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ เทปเสียง CD   VCD ฯลฯ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารประเภทหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม

 1.3 การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม
  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา

ด้วยกันในอันที่จะร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของชุดวิชาที่ศึกษา ตลอดจนการน�าเสนอ
ผลงานท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาและจัดท�าเพิ่มเติมตามหลักสูตร จึงก�าหนดให้มีการสัมมนาเสริมและ
การสัมมนาเข้มแก่นักศึกษา

  (1) การสัมมนาเสริม
   มุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระในเชิงรายละเอียด การ

อภิปรายและน�าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดท�าเพิ่มเติม ทั้งในส่วนที่เป็นรายงานเฉพาะเรื่อง 
การสัมมนาเสริมจะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยจะจัดชุดวิชาละ 1-3 ครั้ง ตามความเหมาะสม

  (2) การสัมมนาเข้ม
    ใช้ส�าหรบัชุดวชิาทีต้่องฝึกทกัษะ การสงัเคราะห์ หรอืการเพิม่เตมิประสบการณ์ 

หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝน
และพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของชุดวิชา
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 1.4 การท�าวิทยานิพนธ์  
        ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มีจ�านวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 ขั้นๆละ 

3 หน่วยกิต ดังนี้

       ขั้นท่ี 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)
   การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ

ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

      ขั้นท่ี 2: วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)
     การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์

        ขั้นท่ี 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต)
        การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์

        ขั้นท่ี 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)
        การน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่

  เงื่อนไขการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
  1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ได้เมื่อเรียนครบ 4 ชุดวิชา 

ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
  2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)  วิทยานิพนธ์ 2  

(3 หน่วยกิต)  วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต)   และ วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)  ต่อเนื่องตามล�าดับ 
โดยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ไม่เกินภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต

  วัตถุประสงค์ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษา
  1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์
  2.  สามารถส�ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีจ่ะท�าวทิยานพินธ์
  3.  สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์
  4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
  5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์
  6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์
  7.  สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
  8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่

  ค�าอธิบายชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 
  การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ

ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับ
วิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่
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เกณฑ์การประเมินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (4 ขั้น)
ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรม

ที่เก่ียวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ

ขั้นที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล

ขั้นที่ 4
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์

ได้ผล “ผ่าน”

หมายเหตุ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2554 “การประเมินผล 
 ชุดวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์”

 1.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโททีเ่ลอืกแผน ข ต้องท�าศึกษาค้นคว้าอสิระ เพือ่ให้นกัศึกษา

สามารถท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างบรรลุ
ผลตามข้อก�าหนดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มตามช่วงระยะเวลา
ต่าง ๆ 

  ชดุวชิาการศกึษาค้นคว้าอสิระเป็นชดุวชิาทีก่�าหนดให้นกัศึกษาท�าการศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ใช่เป็นการท�าวิทยานิพนธ์โดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต 
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประยุกต์งานวิจัย หรืองานวิชาการ 
หรือมีทักษะในการคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดย
นกัศกึษาสามารถเลอืกประเภทของการศกึษาค้นคว้าอสิระได้ตามความสนใจและความถนัดของนกัศึกษา 
ภายใต้การให้ค�าแนะน�าและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  การศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษาเข้ารับ
การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

  1. เมื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องส่งแบบขอ
อนุมัติท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อสาขาวิชาที่ศึกษา เมื่อได้
เข้ารับการสัมมนาเข้ม เพื่อเตรียมการศึกษาค้นคว้าอิสระ  นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเพื่อเสนอหัวข้อการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ และโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษา และจัดให้มีการสัมมนาเข้มเพื่อเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระและโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระกับนักศึกษาได้ร่วมกันพิจารณา และ
เม่ือโครงการดังกล่าวได้รบัอนมุตัแิล้ว นกัศกึษากจ็ะได้ไปด�าเนนิการศึกษาค้นคว้าอสิระและจดัท�ารายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
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  2. การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการพิจารณาผลการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจัดท�ามา อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระอาจพิจารณาให้มีการสอบ 
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และนักศึกษาสามารถสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ในช่วงของการมาเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนักศึกษา 
การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระท�าในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการ
สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  ท้ังนี้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระ จะต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันสอบทั้งคณะ  มิฉะนั้นถือว่า
การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะและการประเมินผลสอบการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระจะถือว่าผ่าน เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผ่านเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปรับแก้การศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการ
ศกึษาค้นคว้าอสิระให้ข้อเสนอแนะ และส่งให้ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานบัณฑติศึกษา ตรวจรปูแบบการศกึษา
ค้นคว้าอิสระก่อนเข้ารับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา

 1.6 การสอบประมวลความรู้
  นักศึกษา แผน ข  จะต้องสอบประมวลความรู้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตาม

หลักสูตร หรือก�าลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนน การสอบประมวลความรู้ให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่า
ให้เป็นดลุยพนิจิของคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ�าสาขาวชิา การสอบข้อเขยีนประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ  ภาคทฤษฎี และการประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

  1.7 การอบรมเข้มประสบการณ์วชิาชพี/เสรมิประสบการณ์หลกัสตูรประกาศนยี-
บัตรบัณฑิตและปริญญาโท              

  นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ/ปรญิญาโททกุคนจะต้องเข้ารบัการอบรม
เข้มประสบการณ์วิชาชีพหรือเสริมประสบการณ์ตามแต่ละหลักสูตรจะใช้ช่ือ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนส�าเร็จการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ร่วมกัน และร่วมฝึกปฏิบัติทักษะที่จ�าเป็นของ
วิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาวิชาชีพ
ตามสาขาวิชาที่ศึกษา 

 1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) รายละเอียดดังนี้

  (1) การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
   1) ชื่อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
พ.ศ. 2556 หรือ
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      2) ชือ่วารสารปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลูศนูย์ดชันอ้ีางองิวารสารไทย (Thai Jour-
nal Citation Index – TCI) กลุ่มที่  1 หรือ 2

  (2) วารสารท่ีปรากฏชื่อใน Beall’s List: predatory open-access 
publishers ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์

  (3) การเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ
      การน�าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ต้องมีหลักฐานปรากฏหน่วยงาน/

สถาบันที่จัดการประชุม  มีผู้ประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)  และมี Proceedings 
ท่ีมีบทความฉบบัเตม็ ซึง่ระบชุือ่นกัศกึษาเป็นชือ่แรก และตามด้วยชือ่อาจารย์ทีป่รกึษาหลกัและอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม โดยล�าดับก่อนหลังขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม

2. การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

 2.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก
  นักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว จะต้องเข้ารับการ

ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัย ก�าหนด
ก่อนเปิดภาคการศกึษาแรก เพือ่ท�าความเข้าใจวธิกีารศกึษาทางไกลระดบับณัฑติศกึษา รายละเอยีดของ
โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร  
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

  มหาวทิยาลยัจะแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาวิชาการให้แก่นกัศกึษาทกุคน โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ จะท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ให้
ค�าปรึกษาทางวิชาการระหว่างที่ศึกษาชุดวิชา และมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ดูแลและให้ค�าแนะน�านักศึกษาในระหว่างศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์

 2.2 การศึกษาชุดวิชา
  (1) ประเภทชุดวิชา  จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
   ชุดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องกบัศาสตร์ทีศ่กึษา มุง่เน้นให้นกัศกึษาได้แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัประเดน็และปัญหาในศาสตร์
ท่ีศึกษาอยู่ ซึ่งจะน�าไปสู่การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจและอาจใช้เป็นงาน
วิจัย เป็นการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้อง การทบทวนวรรณกรรมนี้จะน�าไปสู่การพัฒนากรอบความ
คดิทางการวจิยัในเรือ่งทีน่กัศึกษาสนใจจะท�าดุษฎนีพินธ์ และประเด็นปัญหาเกีย่วกบัศาสตร์ทีมี่นกัศกึษา
สนใจศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ และจัดท�ารายงานตามท่ีสาขาวิชา
ก�าหนดด้วย

   ชดุวิชาแกน 2 ชดุวชิา คือ  1) ชดุวชิาแนวคิดและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกับศาสตร์
ท่ีศกึษา ซ่ึงมุง่เน้นให้นกัศกึษาแสวงหาความรูเ้ชงิแนวคิดและทฤษฎตีามศาสตร์ทีศึ่กษาภายใต้การแนะน�า
ของสาขาวิชาเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิจัย  และ 2) ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ทบทวนความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัย โดยเน้นการวิจัยที่มีมุมมองหลายมิติ การ
วจิยัแบบบรูณาการ การวจิยัเชงิคณุภาพ และสถติิวธิวีเิคราะห์ทีเ่หมาะกับการน�าไปใช้ในการศกึษาระดับ
ปริญญาเอก 
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   * นักศึกษาที่เลือกเรียน แบบ 1 ศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อ
การวิจัย (ชุดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) และศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   * นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีน แบบ 2 ศกึษาชดุวชิาบงัคบั จ�านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
และศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 2.3 วิธีการศึกษา 
  หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วจะได้รับแนวการศึกษาซึ่งเป็นเอกสาร

น�าทางการศึกษาเพื่อนักศึกษาจะสามารถด�าเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่ก�าหนด      
ในแต่ละชดุวชิา และประมวลรายชือ่เอกสารคดัสรรซึง่เป็นเอกสารประมวลรายชือ่บทความ และเอกสาร
คัดสรรรวมถึงงานเขียนอื่นที่มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาต้อง
ศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อแบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างคณาจารย์กับ
นักศึกษา  นักศึกษากับนักศึกษา การมอบหมายงาน/กิจกรรมการศึกษา แหล่งวิทยาการ และเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงทางการศึกษา   

  นอกจากการศึกษาจากสื่อต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเสริมในส่วนท่ีเป็นทักษะพิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็น
ส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
ผู ้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนซึ่ง
กิจกรรมในส่วนนี้เรียกว่า การสัมมนาเข้ม แต่ละชุดวิชาได้ก�าหนดไว้ประมาณ 1-3 ครั้ง นักศึกษาจะ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาส่งงานและเสนอผลงานซึ่งก�าหนดไว้ใน
เอกสาร “แนวการศึกษา”  

 2.4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
  การสอบวดัคณุสมบตัเิป็นการสอบข้อเขยีน และ/หรอืสอบปากเปล่านกัศึกษาระดบั

ปริญญาเอก เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย 
เพื่อวัดศักยภาพในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ กรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนขอสอบใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 2.5 การท�าดุษฎีนิพนธ์  
       ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 มีจ�านวน 48 หน่วยกิต แบ่ง

เป็น 12 ขั้น ๆ ละ 4 หน่วยกิต ส่วนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 มีจ�านวน  
36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 12 ขั้น ๆ ละ 3 หน่วยกิต

  การลงทะเบยีนชดุวชิาดษุฎนีพินธ์ นกัศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนชดุวชิาดษุฎนีพินธ์
ตามโครงสร้างในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 1-12 จนครบตามจ�านวนหน่วยกิตของ  
ชุดวิชา 

เงื่อนไขการลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ได้เมื่อเรียนชุดวิชาตามที่ระบุไว้ใน

หลักสูตร สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนครบตามหลักสูตร ในแต่ละ

ภาคการศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
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3. นกัศกึษาจะต้องสอบปกป้องดษุฎนีพินธ์ อย่างน้อย 6 เดอืนก่อนหมดสถานภาพนกัศึกษา  
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 12 ต่อเมื่อนักศึกษาสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
แล้วและเสนอรายงานดุษฎีนิพนธ์เพื่อเข้ารับรองในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว

วัตถุประสงค์ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษา
1.  จัดท�าแนวคิดโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
2. ออกแบบและด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยส�าหรับ

ดุษฎีนิพนธ์ได้
3. ออกแบบด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
4. จัดท�ารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

ค�าอธิบายชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
การก�าหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การก�าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง การออกแบบการวดัตวัแปรและการพฒันาเครือ่งมอืวจิยั การออกแบบการวเิคราะห์ข้อมลู การ
จัดท�ารายงานแนวคิดและโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่งมอืและเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู การสรปุ อภปิราย
ผลและข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และน�าเสนอ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

เกณฑ์การประเมินผลชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์

ดุษฎีนิพนธ์ (12 ข้ัน)
ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การเลือกปัญหาวิจัย

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3 การออกแบบการวิจัย

ขั้นที่ 4 การน�าเสนอและสอบโครงการ การปรับปรุงโครงการหลังการสอบ

ขั้นที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ

ขั้นที่ 6 การทดสอบเครื่องมือ

ขั้นที่ 7 การเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 50%

ขั้นที่ 8 เก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

ขั้นที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
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ดุษฎีนิพนธ์ (12 ข้ัน)
ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 10 การเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ขั้นที่ 11 การส่งบทความพร้อมเสนอตีพิมพ์

ขั้นที่ 12 สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน”

หมายเหตุ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2554 “การประเมินผล 
 ชุดวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์”

 

 2.6 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
  เมื่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความเห็นชอบรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์แล้ว  นักศึกษาต้องเสนอรายงานดุษฎีนิพนธ์ จ�านวน 6 ชุด ให้สาขาวิชา เพื่อจะจัดส่งให้คณะ
กรรมการสอบดษุฎนีพินธ์ พจิารณาล่วงหน้าก่อนวันสอบปกป้องดุษฎนีพินธ์ 45 วนั  การสอบดษุฎนีพินธ์
จะกระท�าในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะ
ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้นถือว่าการสอบดังกล่าวเป็น
โมฆะ การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์จะถือว่าผ่านก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หลังจากที่
นกัศกึษาปกป้องสอบดษุฎีนพินธ์ผ่านแล้ว ต้องปรบัแก้ไขดุษฎนีพินธ์ตามทีค่ณะกรรมการสอบดษุฎนีพินธ์
ให้ข้อเสนอแนะ และส่งให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับรอง
ดุษฎีนิพนธ์ 

  ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ 
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารวิชาการส�าหรบั
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 2.7 การสอบภาษาต่างประเทศ
   นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษาในหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษาต้องสอบภาษาต่างประเทศ ให้ผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดก่อนเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 

     ผูท้ีจ่ะเข้าศกึษาต่อหลักสตูรระดบัปรญิญาเอกทีพ่ฒันา/ปรบัปรงุตามเกณฑ์มาตราฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�าหนด
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 2.8 การสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
   นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์

ดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�า
และความสามารถในการแก้ปัญหา เสรมิสร้างความมมีนษุยสมัพนัธ์ ความสามารถในการท�างาน เพิม่พูน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อพัฒนา
ทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้น�าทางวิชาชีพ

 2.9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์
  นกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาเอก ต้องตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานจากดษุฎนีพินธ์หรอือย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้

  (1) การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
   1)  ชื่อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
พ.ศ. 2556 หรือ

    2)  ช่ือวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index – TCI) กลุ่มท่ี  1 

  (2) วารสารท่ีปรากฏชื่อใน Beall’s List: predatory open-access 
publishers ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์

       (3) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร 
ปริญญาเอก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้ทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ด�าเนินการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ตามเงื่อนไขและสัญญาของหน่วยงานเจ้าของทุน

  เพื่อให้อาจารย์บัณฑิตศึกษา สามารถให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ตลอดช่วงระยะเวลาทีศ่กึษาระดบับณัฑติศกึษา จงึได้น�าเสนอแผนภมูกิจิกรรมและขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้อง
กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 ดังนี้



แผนภูมิกิจกรรม
และขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการศึกษา

  ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



41
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



42
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



43
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



44
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



45
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



46
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



47
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



48
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



49
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



50
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



51
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



52
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



53
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



54
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



55
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



56
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.



57
คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

 

มติคณะท ำงำนพิจำรณำกำรจัดบรกิำรสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ครั้งท่ี 3/2558 วันที่ 22 ตุลำคม 2558 

ขั้นตอนการด าเนินงานตรวจรูปแบบ/รับรอง/ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษารับเล่มดุษฎีนิพนธ์คืนได้ 2 ช่องทาง คือ 
     1. รับด้วยตนเอง โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ เจ้ำหนำ้ที่ตรวจรูปแบบฯ จะโทรแจง้นักศึกษำ 

                    2. กรณีมิได้แจ้งว่ำจะมำรับด้วยตนเอง จะจัดส่งให้ทำงไปรษณีย์โดยอัตโนมัต ิ

กรณีตรวจรูปแบบไม่ผ่าน (แก้ไข) 
ให้ส่งตรวจใหม่ ที่ฝ่ายส่งเสริมฯ (พร้อมแนบเล่มที่ตรวจ 

ครั้งก่อนหน้ำมำด้วย โดยส่งด้วยตนเอง หรือทำงไปรษณีย์) 
 

นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์เพ่ือเข้ารับรองในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทีศ่ึกษา  
 

คณะกรรมกำรบณัฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ รับรองดุษฎีนิพนธ์แล้ว 
จะส่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. เพ่ือรับรอง ตามล าดับ 

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับรองดุษฎีนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาส่งต้นฉบับหน้าอนุมัติ 
ที่ฝ่ำยส่งเสรมิฯ เพื่อเสนอประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ (รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำร) ลงนำม 

 

นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจรูปแบบ โดยส่งผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
ภายใน 30 วันหลังสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  

 
 ฝ่ายส่งเสริมฯ ใช้เวลาตรวจคร้ังแรก 2 ชม. คร้ังต่อไปใช้เวลาตรวจ 30 นาที 

(ประกันกำรส่งเล่มออกได้ภำยใน  2-3 วัน นับจำกวันที่ได้รับเล่มดุษฎีนิพนธ์) 
 

 

  

นักศึกษาส่งไฟล์ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าโปรแกรม Turnitin เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
และ Print เฉพาะหน้าสุดท้าย (Turnitin Originality Report) ที่ปรำกฏชื่อนักศึกษำและ 

ข้อมูล Similarity Index ส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบ สบฑ.002 
เพื่อให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ลงนำมและให้ควำมคิดเห็น 
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กรณีตรวจรูปแบบผ่าน (ไม่แก้ไข)                       

นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ (ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำหลกั) อย่ำงละ 1 ชุด  
และ CD บรรจุบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ส่งที่สำขำวิชำ)  
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มติคณะท ำงำนพิจำรณำกำรจัดบรกิำรสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ครั้งท่ี 3/2558 วันที่ 22 ตุลำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       

 
 
 
 
 

ภาค สอบปกป้องดุษฎนีิพนธ ์ การรับรองดุษฎีนิพนธ์ การส่งหลักฐานฯ 
ต้น ภำยใน 28 กุมภำพันธ์ เมษำยน ภำยในเดือนพฤษภำคม 

ปลำย ภำยใน  31 ตุลำคม ธันวำคม ภำยในเดือนมกรำคม 
 

 
 

การส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษา ส่งที่ฝ่ำยส่งเสรมิมำตรฐำนบณัฑิตศึกษำ ดังนี ้
1. ดุษฎีนิพนธ์ท่ีท ำปกเข้ำเลม่ตำมจ ำนวนที่สำขำวิชำก ำหนด 
2. CD บรรจุข้อมลูดุษฎีนิพนธ์จัดท ำเป็นไฟล์พีดเีอฟ (PDF File)  

รำยละเอียดปรำกฏในแบบ สบฑ.001 และ 
ให้ Scan หน้ำอนุมัติที่มีกำรลงนำมครบทุกท่ำนลงในไฟล ์

             (ฝ่ำยส่งเสริมฯ ไดร้ับเอกสำรและหลักฐำนข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว  
                 จะแจ้งฝ่ำยทะเบียนฯ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 

การขอส าเร็จการศึกษา 
ฝ่ายทะเบียนฯ จะเสนอสภาวิชาการ เพ่ือรับรองการส าเร็จการศึกษา เมื่อได้รับข้อมูลและหลกัฐานฯ ดังนี้   
    1. กำรส่งดุษฎีนิพนธ์  
    2. หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนฯ ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำต/ินำนำชำติ (ตำมแนวปฏิบตัิในกำรส่งหลักฐำน 
       แสดงกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนจำกดุษฎีนิพนธ์เพ่ือกำรส ำเร็จกำรศึกษำ)  

 
 
  

 
 

 
 

นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับท่ีจะเข้าเล่มเพ่ือตรวจความถูกต้องกอ่นเข้าเล่ม และใบ สบฑ.002 
เจ้ำหน้ำท่ีจะออกใบ สบฑ.001 (แบบรับดุษฎีนิพนธ์เพ่ือด ำเนินกำรท ำปกเข้ำเลม่และท ำ CD)  

เพื่อนักศึกษำด ำเนินกำรท ำปกเข้ำเล่มและท ำ CD 
10 

11 

12 

เมื่อได้รับหลักฐำนฯ ครบถ้วน ฝ่ำยทะเบียนฯ จะตรวจสอบกำรศึกษำครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และภำระหนี้สิน 
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไข ก็จะเสนอส ำเร็จกำรศึกษำที่สภำวิชำกำร และอนุมัติปริญญำที่สภำมหำวิทยำลัย 

      2 
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ระบบมีชั้นเรียน ระบบการศึกษาทางไกล

5. การเสนอผลงานและการประเมิน 5. การเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 และการประเมินในรูปของการเข้าสัมมนา

 เสริม สัมมนาเข้ม ตามลักษณะชุดวิชา

6. การจัดกิจกรรมพิเศษ 6. ก�าหนดไปพร้อมกับเอกสาร “แผนกิจกรรม” 

 หรือ สื่อเสริมต่าง ๆ เช่น สื่อโสตทัศน์และ

 สื่อปฏิสัมพันธ์

7. การสอบไล่ 7. จัดสอบไล่ ณ สนามสอบท้องถ่ินและภูมิภาค

ที่มา : ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบการจัดส่ือและกิจกรรมการสอนระดับบัณฑิตศึกษาระบบมีชั้นเรียนกับระบบ 
 การศึกษาทางไกล จาก คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

3.2  สื่อส่ิงพิมพ์เป็นสื่อหลัก 

สื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรมและวิธีปฏิบัติท้ังหมด
ของชุดวิชา สื่อหลักนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
แนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรรหรือต�าราชุดและแผนกิจกรรมการ
ศึกษาประจ�าชุดวิชา

1. แนวการศึกษา (Study guide)
 แนวการศึกษาเป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วนแนะน�า 

ขอบข่าย วตัถุประสงค์และวธิศีกึษาหรือส่วนทีเ่ป็นสาระปฐมนเิทศชุดวชิา ส่วนทีเ่ป็นแผนการสอนประจ�า
หน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรมและส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม บทความอ้างอิง
หรือส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมที่จะส่งไปพร้อมกับประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสาร 
คัดสรรหรือต�าราชุด  “แนวการศึกษา” บรรจุเนื้อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 1) หน้าปก บรรจุข้อความ “แนวการศึกษา” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิต
ศึกษา สาขาวิชา รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ภาพและแบบปกตามความเหมาะสม

 2) ข้อมูลการพิมพ์ บรรจุรายชื่อคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ข้อมูลการพิมพ์ 
ข้อมูลบัตรรายการและข้อมูลส�านักพิมพ์

 3) ค�าน�า บรรจุข้อมูลลักษณะพิเศษ ข้อควรค�านึงและหลักการส�าคัญที่จะท�าให้
นักศึกษาได้รับความส�าเร็จในการศึกษาชุดวิชา

 4) สารบัญ บรรจุข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดค้นและการตรวจสอบความครบถ้วน 
ของเอกสาร

 5) รายละเอียดชุดวิชา ประกอบด้วย ค�าอธิบายชุดวิชา วัตถุประสงค์และรายชื่อ 
หน่วยการสอน

 6) วิธีการศึกษา บรรจุประเด็นส�าคัญและลักษณะพิเศษของชุดวิชา วิธีที่นักศึกษาจะ
ต้องศึกษาค้นคว้า ตลอดจนวิธีการประเมินผลการเรียนของชุดวิชา
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 7) แผนการสอนประจ�าหน่วย ประกอบด้วย
  - แผนขั้นหน่วย บรรจุข้อความ แผนการสอนประจ�าหน่วยที่..... 
ชื่อหน่วย ขื่อผู้เขียน หมายถึง ผู้เขียนหน่วยนั้น ๆ และจะต้องเป็นท�าแผนการสอนประจ�า

หน่วยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
  - ชื่อหน่วย ชื่อตอนหรือหัวเรื่อง ช่ือหน่วยน�ามาจากชื่อต�าราในประมวลสาระ 

ชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรร ซึ่งเป็นต�าราชุด ช่ือตอนน�ามาจากหัวเรื่องของต�ารา
  - แนวคิดของหน่วย
  - วัตถุประสงค์ของหน่วย
  - สื่อการศึกษา บอกสื่อการศึกษาทั้งหมดที่ใช้ในหน่วย ชื่อต�าราซึ่งเป็นเนื้อหา

ความคิดของผู้สอน เอกสารอ้างอิง สื่ออื่น ๆ บอกสถานที่ที่นักศึกษาจะไปค้นคว้าได้ รวมทั้งประเด็น
และวิธีการที่จะให้ศึกษา

 8) แบบประเมินผลก่อนเรียน เช่น แบบประเมินในลักษณะใดก็ได้ที่จะท�าให้นักศึกษา
ได้ส�ารวจตวัเองเกีย่วกบัความรูค้วามสามารถและความเข้าใจเดมิเกีย่วกบัเนือ้หาสาระของหน่วยการสอน
นั้น

 9) สาระสังเขป/กิจกรรม
  - สาระสังเขป เนื้อหาสาระของสังเขปของหน่วย ซึ่งอาจสรุปมาจากประมวล 

ชุดวิชาหรือเขียนขึ้นใหม่ให้ครอบคลุมประเด็นที่จะได้จากการท�ากิจกรรม
  - ประเด็นหรือปัญหา หมายถึง ประเด็นหลักหรือปัญหาส�าคัญที่ต้องการให้

นักศึกษาค้นคว้าและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เป็นการเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดในการท�ากิจกรรม
  - กิจกรรม เป็นกิจกรรมการเรียนที่ก�าหนดให้นักศึกษาท�า เช่น ให้ศึกษาจาก

เอกสารอ้างอิงแล้วสรุปหรือวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ก�าหนดให้ท�าการทดลอง ทดสอบหรือวิจัย
ย่อยแล้วรายงานผล เป็นต้น ก�าหนดการส่งงาน วิธีการส่งงาน และการประเมินผลงาน

  - ส่ือการศึกษา รวมรวมสื่อที่ต้องใช้ประกอบการศึกษาและท�ากิจกรรมของ 
หน่วยการสอน บอกชื่อของสื่อ สถานท่ี วิธีได้มาและวิธีศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติ

 10) แบบประเมนิผลหลงัเรยีนลกัษณะเหมอืนกบัแบบประเมนิผลก่อนเรยีน จะเป็นแบบ
ประเมินในลักษณะใดก็ได้ท่ีจะท�าให้นักศึกษาได้ส�ารวจผลการศึกษาของตนเอง

 11) กิจกรรมหรือกิจกรรมรวบยอดของชุดวิชาในกรณีที่ชุดวิชาจ�าเป็นต้องมี
 12) สื่อการศึกษาอ่ืนที่มีประโยชน์และต้องศึกษาประกอบการศึกษาชุดวิชา
บอกช่ือ สถานที่ วิธีการศึกษาและสาระสังเขป

2. ประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรรหรือต�าราชุด  
 ประมวลสาระชดุวชิาหรอืประมวลเอกสารคดัสรร เป็นเนือ้หาสาระในส่วนทีท่ดแทนการ

บรรยายความคิดเห็น ผลงาน และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์
เป็นต�าราชุด ประมาณ 2-4 เล่ม หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเน้ือหาสาระที่จะต้อง
ใช้เวลาศึกษาประมาณ 6-18 ชั่วโมงโดยประมาณ เนื้อหาประมาณ 60 หน้า A4 

 หน้าปกต�าราชุดแต่ละเล่มมีลักษณะเป็นต�าราหรือหนังสือตามปกติ แต่มีข้อมูลหลักสูตร 
รหัสชุดวิชา และเลขล�าดับหน่วยการสอน
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 ต�าราชุดสามารถท�าขึ้นได้หลายลักษณะดังนี้
 1) ผู้เขียนเขียนขึ้นจากผลงาน ผลการวิจัยค้นคว้าหรือทฤษฎีของตนเอง
 2) รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลงานหรือทฤษฎีของนักวิชาการอื่น แต่ต้องมีส่วน

ที่แสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนของผู้เขียนเอง
 4) แปลจากต�าราหรือข้อเขียนต่างประเทศ แต่ต้องมีส่วนท่ีแสดงความคิดเห็น  

ข้อวิจารณ์หรือข้อสรุปของผู้เขียนรวมอยู่ด้วย
 5) ประสมประสานระหว่าง 1) – 4)
 ข้อดีของการจัดพิมพ์แต่ละเล่มและมีลักษณะเป็นต�าราหรือหนังสือตามปกติ นอกจาก

กะทัดรัด สะดวกต่อการหยิบถือของนักศึกษาแล้วยังสามารถจ�าหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษา
ที่มีความสนใจเฉพาะบางเล่มได้

3. ประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม (Supplement)
 การปรับปรุงเนื้อหาสาระในชุดวิชาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ดังนั้น เมื่อสาระชุดการสอนแต่ละหน่วยไม่ทันสมัย มีข้อมูลหรือกฎระเบียบที่มี
การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา อาจให้มีการจัดท�าประมวลสาระ
ชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 3.1 เกณฑ์การพิจารณาท�าประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม
  1) เนื้อหาเอกสารประมวลสาระชุดวิชามีข้อมูลล้าสมัย มีแนวคิดทฤษฎีใหม่หรือ

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงซ่ึงถ้าไม่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยจะท�าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกิดความ 
ผิดพลาดคลาดเคล่ือนทางวิชาการอันมีผลกระทบถึงสัมฤทธิผลการศึกษาและการน�าไปใช้ หรือ

  2) เป็นชุดวิชาที่ยังมิได้ปรับปรุง ก�าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ 
หรือยังไม่ประกาศใช้แนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชาฉบับปรับปรุง แต่เหตุการณ์ได้ล้าสมัย ให้
ท�าประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมคู่ขนานกันไป

  3) การใช้ประมวลสาระชดุวชิาฉบบัเพิม่เติมให้ถอืเป็นมาตรการเฉพาะกจิ 2 ปีการ
ศึกษา และจะต้องปรับปรุงชุดวิชาควบคู่กันไปด้วย โดยให้มีการปรับปรุงเนวการศึกษาและประมวล
สาระชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีการศึกษา

 3.2 ขั้นตอนการจัดท�า
  1) สาขาวิชาเสนอรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดท�าประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมไว้

ในแผนปฏิบัติการประจ�าปีและด�าเนินการตามแผนการจัดท�าประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม
  2) แนวปฏิบัติในการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท�าประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่ม

เติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา เช่น อาจมอบอ�านาจให้ประธานคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงหรือ
ผู้รับผิดชอบการบริหารชุดวิชารับผิดชอบด�าเนินการ โดยมีคณะท�างาน จ�านวน 2-7 คน คือ ประธาน 
บรรณาธิการ และคณะท�างาน โดยถือหลักการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และความคล่องตัวสูงสุด 

 3.3 แนวทางการเขียน
  1) เขียนสรุปหรือปรับเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน โดยยึดตาม

โครงสร้างของประมวลสาระชุดวิชา เช่น เนื้อหาในส่วนที่กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
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ชาติ กล่าวถึง แผนฉบับที่ 8 การเขียนเพิ่มเติมจะกล่าวถึง แผนฉบับที่ 9-10 เป็นต้น หรือ
  2) เขียนเนื้อหาใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดวิชาโดยรวม โดยไม่อิงโครงสร้างการแบ่ง

หน่วยและตอน ทั้งนี้จะมีแต่เนื้อหาสาระ ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เว้นแต่กิจกรรมล้าสมัยตาม
เนื้อหา ให้จัดท�าประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพ่ิมเติมซึ่งรวมแนวการศึกษาไว้ด้วยกัน

 3.4 วิธีการเขียน
  ให้เขียนในลักษณะสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการรวบรวมหรือการยก

ข้อความ ตัวบท กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขังบังคับ มาพิมพ์ทั้งฉบับ เช่น กรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลง 
ให้สรุปสาระส�าคัญของกฎหมายฉบับใหม่ ประเด็นที่แตกต่าง และแนะน�าให้นักศึกษาหาตัวบทกฎหมาย
ฉบับใหม่นั้นอ่าน

  กรณีที่มีเหตุผลความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดลอกมาจัดพิมพ์ เช่น กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งฉบับให้น�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน

 3.5 การจัดพิมพ์
  รูปแบบการพิมพ์ ให้จัดท�าเป็นเอกสารขนาด A4 ปกในตัว ความหนาไม่เกิน  

100 หน้า

4. การผลิตส่ือส�าหรับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
 เพื่อให้บรรลุผลในการจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อน

ส�าเร็จการศึกษา ในลักษณะปัจฉิมนิเทศที่เสริมเติมเต็มจากการเรียนการสอนชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ผลิตส่ือเพ่ือสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 2 ลักษณะ คือ 1 )  
ชุดฝึกอบรม และ 2) กรณีศึกษา วัตถุประสงค์ของการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต มีดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  1.1  พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�า และความสามารถในการแก้ปัญหา 
  1.2  เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างาน 
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะวิชาชีพ 
  2.1  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  2.2  เพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2.3  เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ 
  2.4  เพิ่มพูนทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
  2.5  พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ 
  2.6  พัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 4.1 ชุดฝึกอบรม
  ชุดฝึกอบรม จัดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนส�าเร็จการศึกษาในลักษณะปัจฉิมนิเทศท่ีเสริมเติมเต็ม
จากการเรียนการสอนในหลักสูตร 

  1) ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย
   (1) แผนกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย ก�าหนดวันเวลา สถานที่การอบรม 

ตารางการอบรม กิจกรรมที่มอบให้นักศึกษาด�าเนินการ การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมการอบรม
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   (2) คู่มือวิทยากร ประกอบด้วย แนวทางในการด�าเนินกิจกรรม แนวตอบที่
อธิบายถึงทฤษฎีการวิจัย จุดเน้นของแต่ละกิจกรรม แนวทางการประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น

   (3) กิจกรรมส�าหรับนักศึกษา ประกอบด้วย กรณีศึกษาและข้อมูลประกอบ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาต้องท�า และเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น

  2) การเทียบค่าน�้าหนักชุดฝึกอบรม
   เพื่อประโยชน์ในการคิดผลงานทางวิชาการ จึงเทียบจ�านวนเนื้อหาของชุด 

ฝึกอบรม ดังนี้
   (1) ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยการสอน ใช้เวลาศึกษา 18 ชั่วโมง/ภาค
   (2) การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ดังนั้นกิจกรรมที่ใช้ควรจะมีค่า

ประมาณ 2-3 หน่วยการสอน
  3) การปรับปรุงเนื้อหากิจกรรม
   ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อยู่เสมอ และให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาปรับความเหมาะสม โดยอาจปรับตาม
แนวดังนี้

     (1) ปรับปรุงทุกภาคในบางกิจกรรมที่ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
   (2) ปรับปรุงทุกปีในกิจกรรมที่จ�าเป็น
  4) คณะกรรมการผลิตชุดฝึกอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
   ให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการผลิตชุดฝึกอบรมส�าหรับวิทยากรและ

กิจกรรมส�าหรับนักศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบบริหารการอบรม อาทิ การจัดวิทยากร การก�าหนดเวลา 
การเลือกใช้และการปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม การประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น    
     คณะกรรมการนี้มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการผลิตชุดวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา

  5) การบริหารจัดการ
   (1) ให้สาขาวิชาพิจารณาต้ังคณะกรรมการบริหารการอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์มหาบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชาล่วงหน้า 1 ปีก่อนเปิดสอน
   (2)  ให้คณะกรรมการบริหารการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  

ยกร่างแผนการอบรม โครงร่างเนื้อหาในชุดฝึกอบรม ลักษณะของกิจกรรม เพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเทียบน�้าหนักของหน่วย

   (3)  ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ส�านักบัณฑิตศึกษา ท�าหน้าที่จัด
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 4.2 กรณีศึกษา
  กรณศีกึษา หมายถึง เอกสารเพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา โดย

การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือสร้างสถานการณ์จ�าลองขึ้นเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน และการประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่ได้
ศึกษาตามหลักสูตร
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  1) วัตถุประสงค์ของการเขียนกรณีศึกษาชุดวิชาเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
   (1) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ศึกษา
    (2) เพ่ิมพูนทักษะความสามารถและการเป็นผู้น�าในด้านการตัดสินปัญหา/

สร้างสรรค์ต่าง ๆ
     (3) เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
           (4) พัฒนาทักษะในการบูรณาการข้อมูลกับทฤษฎีที่ศึกษา
  2) ลักษณะของกรณีศึกษา มีดังนี้
   (1)  ต้องครอบคลมุเนือ้หาทีเ่ป็นแนวคิดทฤษฎท่ีีครอบคลมุเนือ้หาสาระหลกัสตูร

นั้น ๆ
   (2)  ต้องมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาของ

เรื่องหรือสถานการณ์จ�าลองที่จะใช้ศึกษา
   (3) ต้องสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาจนสามารถที่จะวิเคราะห์และประยุกต์การ

ด�าเนินการในการแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  3) สาระส�าคัญของกรณีศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) สาระส�าหรับวิทยากร  

และ 2) สาระส�าหรับนักศึกษา
   (1) สาระส�าหรับวิทยากร มีดังนี้
    1. แนวทางส�าหรับวิทยากร ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนกรณีศึกษา แนวคิด 

วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา
    2. แนวตอบ จะต้องระบุค�าตอบ แนวทางในการให้เหตุผล อ้างถึง
ทฤษฎีประกอบค�าตอบดังกล่าว
   (2)  สาระส�าหรับนักศึกษา มีดังนี้
    1. สถานการณ์ เนือ้เรือ่ง และข้อมลูประกอบการพจิารณา/วิเคราะห์กรณี

ศึกษา โดยข้อมูลที่ให้ต้องมีความสมบูรณ์เพียงพอที่นักศึกษาจะวิเคราะห์กรณีศึกษาได้
    2. ประเด็นการวิเคราะห์กรณีศึกษา ต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์กรณีดังกล่าว

5. แผนกิจกรรมการศึกษาประจ�าชุดวิชา
 แผนกิจกรรมการศึกษาประจ�าชุดวิชาเป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบกิจกรรมการ

ศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมประจ�าชุดวิชาก่อน
ด�าเนินกิจกรรมการศึกษาเพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเน้ือหาชุดวิชา  
การเตรียมตัวของนักศึกษา การด�าเนินการศึกษา งานที่ก�าหนดให้ท�า การส่งงาน การเสนอผลงาน  
การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษา
ประจ�าสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน

6.  สื่อเสริมส�าหรับชุดวิชาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต
 สื่อเสริม ได้แก่ บทเรียนออฟไลน์ในรูปวีซีดี/ดีวีดี (ความยาวไม่เกิน 4 ชั่วโมง) หรือ 

บทเรียนออนไลน์ไม่เกิน 10 โมดูลต่อชุดวิชา (ความยาวไม่เกิน 30 นาทีต่อโมดูล) และการเรียนการสอน
ออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ให้
ครอบคลุมการจัดท�าประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมาย
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กิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�าถามนักศึกษา และการสัมมนาออนไลน์ 
(ทดแทนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง เทียบเท่า 12 ชั่วโมง)

 กรณีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ให้คณะกรรมการผลิตช/ปรับปรุง   
ชุดวิชาเสนอขอยกเว้นต่อสภาวิชาการเป็นรายกรณี พร้อมระบุเหตุผลความจ�าเป็น

 กรณีมีความจ�าเป็นต้องผลิตบทเรียนออฟไลน์ (วีซีดี/ดีวีดี) เพื่อใช้เสริมการสัมมนาเสริม
หรือสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า ให้คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา เป็นผู้พิจารณาและผลิตไม่เกิน 
1 ชั่วโมง

7.  สื่อเสริมส�าหรับชุดวิชาระดับปริญญาเอก
 สื่อเสริม ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ไม่เกิน 3 โมดูลต่อชุดวิชา (ความยาวไม่เกิน 30 นาที

ต่อโมดูล) และการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท�าประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�าถามนักศึกษา 
และการสัมมนาออนไลน์ (ทดแทนการสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง เทียบเท่า 12 ชั่วโมง

 กรณีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
เสนอขอยกเว้นต่อสภาวิชาการเป็นรายกรณี พร้อมระบุเหตุผลความจ�าเป็น

3.3  สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก 

1.  ชุดวิชาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต
 สื่อหลัก ได้แก่ บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และแนวการศึกษาโดย (1) บทเรียน

ออฟไลน์ในรูปมัลติมีเดีย และ/หรือบทเรียนออนไลน์ จ�านวนรวม 15 โมดูล  และ (2) แนวการศึกษา
ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนฟังแนวคิด แผนการสอนประจ�าหน่วย แบบประเมินก่อนเรียน แผน 
การสอนประจ�าตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน

 สื่อเสริม ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท�าประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�าถามนักศึกษา 
และการสัมมนาเสริมออนไลน์

2.  ชุดวิชาระดับปริญญาเอก
 สื่อหลัก ได้แก่ แนวการศึกษาในรูปซีดี ประกอบด้วย รายละเอียดชุดวิชา ค�าชี้แจงการ

ศึกษา รายละเอียดประเด็นสาระที่ศึกษา (ประเด็นสาระหลัก ประเด็นสาระรอง หัวเรื่อง วัตถุประสงค์ 
เอกสารคัดสรรและบรรณนิทัศน์)

 สื่อเสริม ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท�าประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�าถามนักศึกษา 
และการสัมมนาเข้มออนไลน์
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3. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ขั้นที่ 1 ก�าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการ

ดังนี้ 
 1) พิจารณาโครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา เพื่อก�าหนดประเด็นส�าคัญมาจัดท�าเป็นบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์และก�าหนดแผนการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 2) ก�าหนดระยะเวลาในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 3) ก�าหนดผู้ผลิตเน้ือหาสาระ กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน
 4) พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบของกิจกรรม และการประเมินผล  

ตลอดจนสื่อประกอบบทเรียน
 5) พิจารณาระบบการส่ือสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 6) พิจารณาร่างหน่วยการเรียนในเรื่องความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่าง

เนื้อหา
 7)  ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงบทเรียนและการเรียน

การสอนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
 ขั้นที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
  1) ก�าหนดแผนการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และก�าหนดช่วงเวลาในการ

ผลิตสื่อประกอบบทเรียน และส่ือส�าหรับแต่ละหน่วยการเรียน
 2) ประชุมพิจารณาร่างหน่วยการเรียน สื่อ กิจกรรมระหว่างเรียนและการประเมินผล
 3) ด�าเนนิการจดัท�าสไลด์ประกอบค�าบรรยาย กจิกรรม หรอืค�าถามบนเวบ็บอร์ด หรอื

ห้องสนทนา หรืองานที่มอบหมายประจ�าบทเรียน เพื่อเป็นคะแนนเก็บ
 4) ด�าเนินการจัดท�าสื่ออื่น ๆ (ถ้ามี)
 5) ด�าเนินการจัดท�าการปฐมนิเทศชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา และแผนกิจกรรม 

การศึกษา
 6) วางระบบการสือ่สาร ในเรือ่งช่วงเวลาการถาม-ตอบ โดยใช้ไปรษณย์ีอิเลก็ทรอนกิส์

การถามตอบผ่านเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนา และการทดสอบโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ (ถ้ามี) ตลอดจน
การสัมมนาผ่านระบบประชุมทางไกล

 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ก่อนด�าเนินการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่การเข้าใช้งานและออกจากระบบ ปฐมนิเทศชุดวิชา ปฏิทินการศึกษาและประกาศต่าง ๆ การ
ศึกษาและการท�ากิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียน และระบบการสื่อสาร

 ขัน้ที ่4 ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน โดยการจดัท�าประกาศ ปฐมนเิทศชุดวชิา ราย
ละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และการตอบค�าถามนักศึกษา

 ขั้นที่ 5 ประเมินคุณภาพบทเรียนและการเรียนการสอน เมื่อจบภาคการศึกษา โดย
ให้ผู้เรียนที่ใช้ระบบตอบแบบประเมินและน�าข้อสรุปเกี่ยวกับความส�าเร็จและประเด็นที่ต้องปรับปรุง         
ไปพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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4. แนวทางการประเมินผล
 4.1 การประเมินผล 
  การประเมินผลชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริม 

ประกอบด้วย การประเมินผลระหว่างเรียน (ถ้ามี) และการประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าชุดวิชา 
โดยแบ่งโครงสร้างเนื้อหาชุดวิชาเป็น 3 ระดับ คือ

  1) ชดุวชิาระดบั 1 ได้แก่ ชดุวชิาทีร่วมเนือ้หาสาระทีเ่ป็นพืน้ฐานด้านข้อมลูทฤษฎี
และหลักการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย ถ้ามีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนอาจก�าหนด
สดัส่วนการประเมนิระหว่างเรยีนและการสอบไล่เป็น 20 : 80 หรอืตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
บริหารชุดวิชา

  2) ชุดวิชาระดับ 2 ได้แก่ ชุดวิชาที่โครงสร้างเนื้อหาประสมประสานระหว่างพุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัย แต่เน้ือหาเน้นพุทธิพิสัยและทักษะทางปัญญาเป็นหลัก ชุดวิชาระดับ 2 
ถ้ามีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน อาจก�าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนและการสอบไล่เป็น  
40 : 60 หรือ 50 : 50 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชุดวิชา

  3) ชุดวิชาระดับ 3 ได้แก่ ชุดวิชาที่รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่วนที่เป็นทักษะวิชาชีพ
และเจตคตไิว้ด้วยกนั เช่น ชดุวชิาทีม่คีวามจ�าเป็นต้องมกีารปฏิบติัแลกเปลีย่นประสบการณ์และกจิกรรม
ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ถ้ามีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน อาจก�าหนด
สัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนและการสอบไล่ เป็น 80 : 20 หรือ 60 : 40 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารชุดวิชา

 4.2 การประเมินผลระหว่างเรียน
  เคร่ืองมือวัดเพ่ือใช้ประเมินผลระหว่างเรียน อาจก�าหนดในรูปข้อสอบออนไลน์

ประจ�าบทเรียน รูปแบบของค�าถามสามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ (1) ค�าถามเลือกตอบล้วน (2) ค�าถาม
เลือกตอบผสมกับค�าถามอัตนัย และ (3) ค�าถามอัตนัยล้วน การประเมินผลระหว่างเรียนด้วยข้อสอบ
ออนไลน์ เหมาะกับการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างที่ 1

  งานที่มอบหมายให้นักศึกษาอาจอยู่ในรูปกรณีศึกษา การท�ารายงานค้นคว้าอิสระ
ในหวัข้อท่ีก�าหนดการท�าโครงงาน การทดลอง การฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ การส�ารวจและสงัเกต 
การประเมินผลระหว่างเรยีนด้วยการให้นกัศึกษาท�างานทีม่อบหมายเหมาะกบัการเรยีนการสอนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับที่ 2 และ 3

 4.3 การประเมินผลจากการสอบไล่
  นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ ตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

3.4  การผลิตชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา*

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 
กลุ่ม ๆ ในลักษณะบูรณาการเบ็ดเสร็จในตัวเรียกว่า “ชุดวิชา” แต่ละชุดวิชามีปริมาณและคุณภาพ 
เทียบเท่า 6 หน่วยกิตทวิภาค มีคณะบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบประมวลเนื้อหาสาระจัดท�าสื่อ เรียกว่า 
“คณะกรรมการผลิตชุดวิชา” รายละเอียดดังนี้

*  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหรือ
 ปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2558
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1. เกณฑ์คณุสมบตัแิละบทบาทหน้าทีข่องอาจารย์ผลติหรอืปรบัปรงุชดุวชิาระดบั
บัณฑิตศึกษา

 1) คุณสมบัติของอาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาโท
  (1) เป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง หรือ

  (2) อาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา ต้องได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน

 2) คุณสมบัติของอาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาเอก
  (1) เป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสินระดับบัณฑิตศึกษาและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

  (2) อาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา ต้องได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน

 3) ภาระงาน/เงื่อนไข
  (1) ผู้รับผิดชอบผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาตามที่สภาวิชาการ แต่งตั้งหรือปรับปรุง

เนื้อหาหน่วยการสอนในชุดวิชาเดียวกันหรือหลายชุดวิชารวมกันได้ไม่เกิน 2 หน่วยการสอนหรือรวมกัน
แล้วไม่เกินร้อยละ 200 ของชุดวิชาต่อภาคการศึกษาเมื่อน�าสัดส่วนเนื้อหาจากหลายชุดวิชามารวมกัน

  (2) กรณีมีความจ�าเป็นต้องรับผิดชอบผลิตหรือปรับปรุงเนื้อหาเกินกว่า 2 หน่วย
การสอน หรือเกินร้อยละ 200 ของชุดวิชาต่อภาคการศึกษา ให้สาขาวิชาเสนอขออนุมัติ สภาวิชาการ
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เม่ือน�าสัดส่วนเนื้อหาจากหลายชุดวิชามารวมกันต้องไม่เกิน 4 หน่วยการสอน หรือ
ไม่เกินร้อยละ 400 ของชุดวิชาต่อภาคการศึกษา

  ทั้งนี้ การขออนุมัติตาม (2) จะท�าได้ต่อเมื่อได้ส่งต้นฉบับร่าง 3 ที่สมบูรณ์ครบทั้ง 
2 หน่วยหรือร้อยละ 200 ส�าหรับภาระการเขียนหน่วยการสอนตามเกณฑ์ปกติแก่ส�านักพิมพ์ และ 
ส่งต้นฉบับร่าง 3 ที่สมบูรณ์ทั้งหน่วยหรืออีกไม่เกินร้อยละ 100 ส�าหรับภาระการเขียนหน่วยการสอน
เกินเกณฑ์ครั้งต่อไปแก่ส�านักพิมพ์

2. องค์ประกอบ
 คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาในระดับปริญญาโทหรือแนวการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก มีองค์ประกอบของกรรมการไม่เกิน 9 คน ดังนี้
 1) ประธานกรรมการ
 2) กรรมการด้านเนื้อหาจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
 3) กรรมการด้านการออกแบบระบบการสอนจ�านวนไม่เกิน 2 คน
 4) กรรมการและบรรณาธิการจ�านวน 1 คน
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 5) กรรมการและเลขานุการ
 6) ผู้ช่วยเลขานุการ
  ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้ และกรรมการอาจท�าหน้าที่

เลขานุการด้วยก็ได้ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท�าหน้าที่ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา  อย่างน้อย 
จ�านวน 2 คน

  คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาในระดับปริญญาโทหรือแนวการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการ และสิ้นสุดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งเมื่อผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาโทหรือแนวการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วเสร็จ

3. หน้าท่ี
 1)   คณะกรรมการผลิตชุดวิชาระดับปริญญาโท
   (1)  ก�าหนดโครงร่างเนื้อหาชุดวิชาเป็นหน่วยการสอน 15 หน่วย โดยแบ่งเนื้อหา

เป็นตอน และวางแผนการผลิตแล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาทราบ
  (2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบสัดส่วนการผลิตเนื้อหาชุดวิชา ในกรณีที่มีผู้ผลิต

หลายคนในแต่ละหน่วยและให้ความเห็นชอบการน�าผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิอื่นมาใช้
ประกอบชุดวิชาท่ีรับผิดชอบการผลิต

  (3) ก�าหนดผู้รับผิดชอบการผลิตเนื้อหาชุดวิชาแต่ละหน่วยการสอน
   (4)  พิจารณาก�าหนดรายละเอียดของสื่อปฏิสัมพันธ์
  (5)  พิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเสริม

อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาท่ีรับผิดชอบ
  (6) พจิารณาให้ความเหน็ชอบการแบ่งเนือ้หาชดุวชิาในระดบัหวัเรือ่งทีผู่ร้บัผดิชอบ

การผลิตเสนอมา
  (7)  พิจารณารายละเอียดของแนวการศึกษาตามที่ผู้รับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย

พิจารณาถึงความสอดคล้องกับระหว่างวัตถุประสงค์และกิจกรรมการศึกษา
  (8)  พจิารณาเนือ้หาของประมวลสาระชดุวชิาตามทีผู่ร้บัผดิชอบการผลติเสนอ โดย

พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวการศึกษา และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
  (9) พจิารณาเลือกใช้ต�ารา หนงัสอื และเอกสารทางวิชาการอืน่ทีม่เีนือ้หาสอดคล้อง

กับแนวการศึกษาชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาเพื่อทดแทนการผลิตประมวลสาระชุดวิชา
 (10) วินิจฉัยปัญหาทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบ
 (11) รายงานความก้าวหน้าในการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบัณฑิต

ศึกษาประจ�าสาขาวิชาเป็นรายเดือน
 (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่คณะ

กรรมการประจ�าสาขาวิชามอบหมาย
 2)  คณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาโท
      (1)  วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงและก�าหนดสัดส่วนในการปรับปรุงชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา
  (2) เสนอผู้ปรับปรุงและผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละหน่วย
  (3) พจิารณาปรบัปรงุสือ่หลกัและสือ่เสรมิทีเ่กีย่วข้องกบัชดุวชิาระดบับณัฑติศกึษา

ที่ท�าการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกัน
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   (4) พจิารณาเลือกใช้ต�ารา หนงัสอื และเอกสารทางวิชาการอืน่ทีม่เีนือ้หาสอดคล้อง
กับแนวการศึกษาชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาเพื่อทดแทนการผลิตประมวลสาระชุดวิชา

  (5) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้ม
ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขา

  (6) พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดวิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้ม ระหว่างเรียนและการสอบไล่

  (7) จัดท�ารายงานผลการปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเป็นประจ�าทุกเดือน

 3)  คณะกรรมการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
      (1) ก�าหนดโครงร่างแนวการศึกษาชุดวิชาส�าหรับใช้เป็นเอกสารแนะน�าแนวทาง

การศกึษาและการด�าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นระยะเวลา 15 สปัดาห์ โดยไม่มีการผลิตประมวล
สาระชุดวิชาแล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาทราบ

  (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบสัดส่วนการจัดท�าประเด็นสาระที่ศึกษา ในกรณีที่มี
ผู้จัดท�าหลายคนในแต่ละประเด็นและให้ความเห็นชอบการน�าเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นมาใช้ประกอบการจัดท�าประเด็นสาระที่รับผิดชอบ

  (3) ก�าหนดผูร้บัผดิชอบการจดัท�าประเด็นสาระหลกัและประเดน็สาระรอง รวมทัง้
การสรุปสาระสังเขปของแต่ละประเด็นสาระ (ถ้ามี)

  (4) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดของแหล่งความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งสื่อปฏิสัมพันธ์
  (5) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อโสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเสริม

อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาท่ีรับผิดชอบ
  (6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งประเด็นสาระหลักและประเด็นสาระรองที่

ผู้รับผิดชอบจัดท�าเสนอมา
  (7) พิจารณารายละเอียดของประเด็นสาระ วัตถุประสงค์ และเอกสารคัดสรรและ

ค�าแนะน�าตามที่ผู้รับผิดชอบจัดท�าเสนอ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการศึกษา

  (8) พิจารณาเลือกต�ารา หรือหนังสือ และเอกสารทางวิชาการอื่นที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับประเด็นสาระชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาส�าหรับประกอบการศึกษา

  (9)  วินิจฉัยปัญหาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชา
ที่รับผิดชอบ

  (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชาที่รับผิดชอบตาม
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา มอบหมาย

 4)  คณะกรรมการปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
     (1) วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงและก�าหนดสัดส่วนในการปรับปรุงแนว 

การศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
      (2) เสนอผู้ปรับปรุงและผู้ร่วมปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก 

ในแต่ละประเด็น
      (3)  พิจารณาปรับปรุงสื่อหลักและสื่อเสริมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาระดับปริญญาเอก 

ที่ท�าการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกัน
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      (4)  พจิารณาเลอืกใช้ต�ารา หนงัสอื และเอกสารทางวิชาการอืน่ทีม่เีนือ้หาสอดคล้อง
กับประเด็นสาระชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาส�าหรับประกอบการศึกษา

      (5)  จัดท�ารายงานผลการปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอกต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาเป็นประจ�าทุกเดือน

3.5  การบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา*

คณะกรรมการผลติหรอืปรบัปรงุชดุวชิามวีาระด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังจาก
สภาวิชาการ และสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่งเมื่อได้ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา หรือเรียกย่อว่า “คบ.ช.” เพื่อท�าหน้าที่บริหารชุดวิชา โดย คบ.ช. มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ รายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบ
 1) ประธานกรรมการ
 2) กรรมการด้านเนื้อหา จ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสามคน
 3) กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน จ�านวนไม่เกินสองคน
 ให้มีผู้จัดการประจ�า คบ.ช. คณะละหนึ่งคนตามระดับการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นกรรมการ

หรือไม่ก็ได้
 ประธานกรรมการและกรรมการด้านเนื้อหา ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย

เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารชุดวิชา ให้สาขาวิชาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อ 
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายกรณี

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ท�าหน้าที่ได้ไม่เกินสองชุดวิชาต่อหนึ่งภาค
การศึกษา เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารชุดวิชา ให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นรายกรณี

2. หน้าที่
 1)  คบ.ช. มีอ�านาจหน้าที่พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของชุดวิชาที่รับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนี้
  (1) วางแผนการจดัการเรียนการสอนประจ�าภาคการศึกษาของชุดวชิาทีร่บัผดิชอบ
  (2)  พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม

ประจ�าชุดวิชาต่อคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชา
  (3) พิจารณาเสนอรายช่ืออาจารย์สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มประจ�าชุดวิชา
  (4) พจิารณาความเหมาะสมในวิธีการ ขัน้ตอน และเครือ่งมอืในการวัดและประเมนิ

ผลการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม ระหว่างการเรียนและการสอบไล่
  (5) จัดท�ารายงานผลการปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการ

ประจ�าสาขาวิชาเป็นประจ�าทุกเดือน
  (6) พิจารณาจัดท�ารายงานการประเมินผลการใช้ขุดวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะ

กรรมการประจ�าสาขาวิชา

*  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การบริหารชุดวิชาพ.ศ. 2559
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  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่คณะ
กรรมการประจ�าสาขาวิชามอบหมาย

        (8)  รายงานสถานภาพในการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตาม ข้อ (1) – (7) ต่อ
คณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาเพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณาทุกภาคการศึกษา

     2)  กรรมการใน คบ.ช. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  (1) กรรมการด้านเนื้อหามีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัย

ของสื่อการสอนเพื่อจัดท�าเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติม หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงชุดวิชาและ
สื่อการสอนอื่น เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยต้องก�าหนดประเด็นและ
แนวทางการปรับปรุงชุดวิชา และส่ือการสอนอื่น โดยให้ก�าหนดความรับผิดชอบคนละไม่น้อยกว่า 
สามหน่วยแต่ไม่เกินห้าหน่วยต่อชุดวิชา

  (2) กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตและการใช้
สื่อการสอนประจ�าชุดวิชา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อการสอนแต่ละประเภท เสนอประเด็น
และแนวทางปรับปรุงสื่อการสอน ท�าการปรับปรุงสื่อการสอน สรุปปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของนกัศกึษาจากสือ่หลกัและสือ่เสรมิทกุประเภท และเสนอรายงานผลการด�าเนนิการต่อ คบ.ช. ภายใน
ระยะเวลาที่ คบ.ช. ก�าหนด นับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคการศึกษา

   (3) กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบ การวัดและการ
ประเมนิผลชดุวชิาเพือ่ตรวจสอบความถกูต้องของข้อสอบ วเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ เพือ่เสนอ
ประเด็นและแนวทางการปรับปรุงข้อสอบ แนะน�า และให้ข้อเสนอแนะกรรมการด้านเนื้อหาในการออก
หรือปรับปรุงข้อสอบ จัดท�าคลังข้อสอบ สรุปปัญหาที่เกิดจากการสอบของนักศึกษาและเสนอรายงาน
ผลการด�าเนินการต่อ คบ.ช. ภายในระยะเวลาที่ คบ.ช. ก�าหนดนับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบ
ประจ�าภาคการศึกษา

    (4) ผู้จัดการประจ�า คบ.ช. มีหน้าที่จัดประชุมประสานงานการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการของชุดวิชาตามท่ี คบ.ช. ก�าหนด และจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการของ คบ.ช. ตลอด
ทั้งจัดฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารชุดวิชา ประสานงานการรับและส่งข้อสอบและงานอื่น ๆ 
ที่ คบ.ช. จะมอบหมาย 

3.6 การแบ่งประเภทของชุดวิชา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งประเภทของชุดวิชาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดวิชาแกน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในแต่ละแขนงวิชาได้เรียน

ชุดวิชาอันเป็นพื้นฐานของแขนงวิชานั้น ๆ ชุดวิชาพื้นฐานดังกล่าวมี 1-2 ชุดวิชา แต่ละแขนงสามารถ
ก�าหนดชุดวิชาพ้ืนฐานแตกต่างกันไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของชุดวิชานั้น ๆ

 ชุดวิชาประเภทนี้ เน้นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามที่ระบุไว้ในประมวลสาระ 
ชุดวิชา การพบปะกับอาจารย์อาจจะไม่มีหรือหากมีก็ประมาณร้อยละ 25 ของเวลาท่ีก�าหนดให้พบปะ
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยปิดประมาณ 18 ชั่วโมงของแต่ละชุดวิชา 

 การพบปะอาจารย์ของชุดวิชาประเภทชุดวิชาแกน จะท�าได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้มและการพบปะเป็นรายบุคคล โดยการพบปะจะจัดให้นักศึกษาพบกับ
อาจารย์ตามศูนย์ภาคหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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2.  ชุดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) เป็นการศึกษาชุดวิชาเฉพาะตามแผนการเรียนและตาม
หลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา 

3.  ชุดวิชาเลือกเสรี แต่ละหลักสูตรอาจจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเสรีได้ 1 ชุดวิชา 
ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนชุดวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ของตนมากยิ่งขึ้น

 ชุดวิชาเฉพาะและชุดวิชาเลือกเสรีนั้น นอกจากนักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองแล้ว ยังต้องพบปะในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มและการพบปะรายบุคคล ทั้งนี้ การพบปะ 
ดังกล่าวจะประมาณร้อยละ 25 ของเวลาพบปะที่ก�าหนดตามหน่วยกิต

 เฉพาะชุดวิชาสัมมนานั้นจะเป็นการพบปะเพื่อเสนอปัญหา การน�าปัญหาไปศึกษาราย
ละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเสนอผลการศึกษาของปัญหานั้นต่อกลุ่ม นอกจากนี้อาจจะพบปะ
อาจารย์เป็นรายบคุคลอกีด้วย ทัง้นีก้ารพบปะดงักล่าวจะประมาณร้อยละ 50 (หรอืประมาณ 36 ชัว่โมง) 
ของแต่ละชุดวิชา

3.7  ก�าหนดเวลาการศึกษา

มหาวทิยาลยัก�าหนดเวลาทีน่กัศึกษาควรใช้ในการศึกษาชดุวชิาแต่ละชดุวชิาในแต่ละสปัดาห์ 
เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชา
จะก�าหนดเวลาในการศึกษาแตกต่างกันตามเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ทั้งนี้เวลาศึกษา
ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกระจายเวลาส�าหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็น
สัญลักษณ์ คือ  6  (อ – ส – ป - ก) = 18 ชั่วโมง  ก�าหนดเวลาการศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา 
ดังนี้

1. ก�าหนดเวลาการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 
   ก�าหนดเวลาการศึกษาส�าหรับชุดวิชาทั่วไป
 6  (อ – ส – ป - ก) = 18 ชั่วโมง
 6   หมายถึง   6 หน่วยกิต
 อ   หมายถึง  เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา/
   เอกสารคัดสรร/แหล่งความรู้คัดสรร
 ส   หมายถึง  เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
                     และเอกสารแนะน�า
 ป   หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ
 ก   หมายถึง  เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
            คือ สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าและ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี
รูปแบบท่ี 1   6 (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
   6     -   6  หน่วยกิต
   14    -    ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารคัดสรร/
     แหล่งความรู้คัดสรร ประมาณ 14 ชั่วโมง/สัปดาห์
     2    -   ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�าประมาณ   

     2 ชั่วโมง / สัปดาห์
     0    - ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ
    2    -   ศกึษาจากสือ่และกจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ คือ สมัมนาเสรมิแบบเผชญิหน้า 

     และ/หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์

รูปแบบท่ี 2   6  (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
     6   -    6  หน่วยกิต
    12  -    ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารคัดสรร/แหล่งความรู้คัดสรร  

     ประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
      2   -   ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�าประมาณ   

     2  ชั่วโมง / สัปดาห์
      2    - กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
      2  -   ศกึษาจากสือ่และกจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ คือ สมัมนาเสรมิแบบเผชญิหน้า 

     และ/หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษาส�าหรับชุดวิชาที่มีการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม
กรณีของหลักสูตรที่ก�าหนดให้มีชั่วโมงการฝึกปฎิบัติตามมตารฐานวิชาชีพ ให้ก�าหนดระยะ

เวลาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพนั้นๆ

2. ก�าหนดเวลาการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ก�าหนดเวลาการศึกษาชุดวิชาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้
 6  (อ – ส – ป - ก) = 18 ชั่วโมง
 6   หมายถึง  6 หน่วยกิต
 อ   หมายถึง  เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร
 ส   หมายถึง  เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ 

     และเอกสารแนะน�า
 ป   หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ
 ก   หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ  

     สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
     สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี
รูปแบบท่ี  1   6 (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
   6 -  6 หน่วยกิต
   14 - ศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร ประมาณ 14 ชั่วโมง/สัปดาห์
   2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�าประมาณ  

     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
   0 - ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ
   2 - ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนา 

     แบบเผชิญหน้าและผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือสัมมนาผ่านสื่อ 
     อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด ประมาณ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์

หมายเหตุ  รูปแบบที่ 1 ส�าหรับชุดวิชาที่มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 25 = 22.5 ชั่วโมง ดังน้ี  
 1) สัมมนาแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จ�านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง และ 
 สัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส ์
 ทั้งหมด 24 ชั่วโมง

รูปแบบท่ี 2  6 (13-2-1-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
   6 - 6 หน่วยกิต
   13 - ศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร ประมาณ 13 ชั่วโมง/สัปดาห์
    2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�าประมาณ  

     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
    1 - กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
    2 - ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาแบบ 

     เผชิญหน้าและผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส ์
     ทั้งหมด ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

                                                                                                                                                                                                                       
หมายเหตุ  รูปแบบที่ 2 ก�าหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 40 = 36 ช่ัวโมง ดังนี้ 1) สัมมนา 
 แบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จ�านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง กิจกรรมภาค 
 ปฏิบัติ ประมาณ 12 ชั่วโมง และสัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนา
 ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 36 ช่ัวโมง
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รูปแบบท่ี  3 6 (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
   6 - 6 หน่วยกิต
   12 - ศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร ประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
    2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�า ประมาณ  

     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
    2 - กิจกรรมภาคปฏิบัติประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
    2 - ศกึษาจากสือ่และกจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ 2 ลักษณะ คอื สมัมนาแบบเผชิญ 

     หน้าและผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือสัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 
     ทั้งหมด ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

หมายเหตุ  รูปแบบที่ 3 ก�าหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 50 = 45 ชั่วโมง ดังนี้ 1) สัมมนาแบบ 
 เผชิญหน้า 2 ครั้ง จ�านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง กิจกรรมภาคปฏิบัติ  
 ประมาณ 12 ชั่วโมง และสัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนาผ่านสื่อ 
 อีเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด 48 ชั่วโมง

ระยะเวลาการศึกษาส�าหรับชุดวิชาที่มีการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม
กรณีของหลักสูตรที่ก�าหนดให้มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ก�าหนดระยะ

เวลาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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4.1  ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมภาคบังคับ นักศึกษาทุกคนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เป็นการสัมมนาแบบเข้มใช้เวลา 
2 วัน เพื่อท�าความเข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหา
สาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมท้ังการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผน
การเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

4.2  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา

การจัดปฏิสัมพันธ์ จะจัดตามประเภทของชุดวิชาตามหลักสูตร ดังนี้
1.  ชุดวิชาแกน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละแขนงวิชาได้

เรียนชุดวิชาอันเป็นพื้นฐานของแขนงวิชานั้น ๆ ชุดวิชาประเภทนี้เน้นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามที่ระบุไว้ในประมวลสาระชุดวิชา การพบปะกับอาจารย์อาจจะไม่มี หรือหากมีก็ประมาณร้อยละ 25 
(หรือประมาณ 18 ชั่วโมง) ของแต่ละชุดวิชา การพบปะกับอาจารย์ท�าได้ในลักษณะดังต่อไปนี้คือ การ
สัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม และการพบปะเป็นรายบุคคล โดยการพบปะจะจัดให้นักศึกษาพบกับ
อาจารย์ตามศูนย์ภาคหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

2. ชุดวชิาเฉพาะและชุดวชิาเลอืกเสร ีนอกจากนกัศึกษาต้องค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง
แล้วยังต้องการพบปะในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มและการพบปะรายบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้การพบปะ
ดังกล่าวจะประมาณร้อยละ 25 ของเวลาพบปะที่ก�าหนดตามหน่วยกิต เฉพาะชุดสัมมนานั้นจะเป็นการ
พบปะเพื่อเสนอปัญหา การน�าปัญหาไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รวมทั้งเสนอผลการศึกษา
ของปัญหานั้นต่อกลุ่ม  นอกจากนี้อาจจะพบปะอาจารย์เป็นรายบุคคลอีกด้วย ท้ังน้ี การพบปะดังกล่าว
จะประมาณร้อยละ 50 (หรือประมาณ 36 ชั่วโมง) ของแต่ละชุดวิชา

3. สัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ โครงสร้างชุดวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ข้ันๆ ละ 
3 หน่วยกติ การเข้ารบัการสมัมนาเข้มวิทยานพินธ์ขัน้ที ่1 ก�าหนดให้สมัมนาเข้ม 2 ครัง้ ส่วนวทิยานพินธ์
ขัน้ท่ี 2-4 ก�าหนดให้สมัมนาเข้ม 1 ครัง้ โดยนกัศึกษาอาจนดัหมายอาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่ขอรับค�าแนะน�า
เป็นการส่วนตัวได้แล้วแต่จะตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์แต่ละขั้น  
มีดังนี้

 ขั้นที่ 1  การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
    การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ

 ขั้นที่ 2  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ขั้นที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล
 ขั้นที่ 4  การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน”

รายละเอยีดการศกึษาชดุวชิาวทิยานพินธ์ ส�าหรบันกัศึกษาหลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก ดงันี้ 
ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ จัดท�าและเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การพิจารณาและอนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ์ การท�าวิจัยตามโครงการวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
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1.  การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
 1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชาครบตาม

หลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชาก�าหนด 
  1.2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องโดยลงทะเบียนได้ไม่เกิน

ภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�าสาขาวิชา ให้ลงทะเบียนเกินกว่า 6 หน่วยกิต

 1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ครบจ�านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว 
จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบผ่านการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์

 1.4 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์แล้วต้องจัดท�าและเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้วนักศึกษาต้องเข้าสัมมนา
เข้มตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 1.5 นักศึกษาจัดท�าโครงการวิทยานิพนธ์ เมื่อโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณา
และอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

 1.6 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 1.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์ 

2.  ระยะเวลาในการท�าวิทยานิพนธ์
 นักศึกษาต้องท�าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก�าหนด หาก

นักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่ก�าหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอ
ผ่อนผนัได้หากมเีหตผุลและความจ�าเป็นอย่างยิง่ โดยนกัศกึษายืน่ค�าร้องขอขยายเวลาการศกึษาต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ 1 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา

3. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 
 3.1 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท�า

วิจัย โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาท�าวิจัย ความสามารถในการน�าเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการ
เขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ท�าการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความ
ชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค�าถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการสอบโดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ

 3.2 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ กระท�าโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3.3 เงื่อนไขในการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
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  1) นักศึกษาสามารถสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้เม่ือสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

  2) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้าย
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสอบ

  3)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต ้องเข ้าร ่วมการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธ์ทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการสอบได้ให้ด�าเนินการ
สอบวทิยานพินธ์ใหม่ มฉิะนัน้ถอืว่าการสอบวทิยานพินธ์เป็นโมฆะและถอืว่าผ่านเมือ่ได้รบัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์
ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา  ภายใน 30 วันหลังสอบ

  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท�าให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ 

  4)  นกัศกึษามสีทิธสิอบปกป้องวทิยานพินธ์ 2 ครัง้ กรณทีีส่อบปกป้องวทิยานพินธ์    
ครั้งแรกไม่ผ่านนักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีก 1 ครั้งโดยยื่นค�าร้องขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต่อ 
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก

  5)  นักศึกษาต้องส ่งวิทยานิพนธ ์ฉบับสมบูรณ์พร ้อมบทความผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ ตามจ�านวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

  6)  นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ผ่านระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการ
ซ�้าซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  7)  ผลงานวิทยานิพนธ์ แบบ ก 1  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  8)  ผลงานวิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติโดย
บทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)

4.  สัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก�าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 คร้ัง 

 รายละเอียดการศึกษาชุดวิชาการท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาโท 
แผน ข ก�าหนดให้นักศึกษาต้องท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยหรือศึกษาใน
หัวเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยหรือตามหลักวิชาการ สามารถน�าไปใช้
อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหรือท�าการวิจัยต่อไปได้  การศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีขัน้ตอนดงันี ้ลงทะเบยีนชดุวชิาการศกึษาค้นคว้าอสิระ จดัท�าและเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
เม่ือได้รับการอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วท�าการวิจัยหรือศึกษาตามโครงร่างการศึกษา
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ค้นคว้าอิสระ เขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ การส่งเล่มการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ และผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้

1.  การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 1.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เมื่อลงทะเบียนเรียนชุด

วิชา ครบตามหลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชาก�าหนด 
 1.2  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมกับการสอบ

ประมวลความรู้ในภาคการศึกษาเดียวกัน
 1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระครบหน่วยกิตที่ก�าหนดใน

หลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้แล้วต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและส่งเล่มสมบูรณ์

 1.4  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วต้องจัดท�าและ
เสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการ
อนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด 

 1.5  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา จะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติ

 1.6 เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง   
ใด ๆ ที่เป็นสาระส�าคัญเก่ียวกับโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�าสาขาวิชาก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 1.7  อาจารย์ทีป่รกึษาการศึกษาค้นคว้าอสิระเป็นผูป้ระเมนิความก้าวหน้าในการท�า การ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2. ระยะเวลาในการท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 นกัศกึษาต้องท�าการศกึษาค้นคว้าอสิระให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาการศึกษาทีก่�าหนด

ไว้ หากนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่ก�าหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่
สามารถขอผ่อนผันได้หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิ่งโดยนักศึกษายื่นค�าร้องขอขยายเวลาการ
ศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา

3. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 3.1 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท�า

วิจัยหรือศึกษาในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยหรือตามหลักวิชาการ 
สามารถน�าไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหรือท�าการวิจัยต่อไปได้ โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษา
ท�าวิจัย หรือเรื่องที่ศึกษา ความสามารถในการน�าเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความ
รอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�าการวิจัยหรือเรื่องที่ศึกษา ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความ
ชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค�าถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ  
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 3.2 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ กระท�าโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาแต่งตั้ง จ�านวน 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน/นอกสาขาวิชาเป็นกรรมการ

 3.3  เงื่อนไขในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  1) นักศึกษาสามารถสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตาม

หลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
  2) นักศึกษาต้องเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบ

ขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันสอบ

  3) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมิน
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการสอบได้
ให้ด�าเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นโมฆะ 
และถือว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยประเมินจาก
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ การแจ้งผลสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระแจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�าสาขาวิชา ภายใน 30 วันหลังสอบ

  4)  นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 คร้ัง กรณีที่สอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นค�าร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก 

  5)  นักศึกษาต้องส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ�านวนและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด 

  6) นกัศกึษาต้องส่งการศึกษาค้นคว้าอสิระผ่านระบบตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
หรือการซ�้าซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  7)  ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้

5. สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ โครงสร้างชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1  
มี จ�านวน 48 หน่วยกิต แบ่งเป็น 12 ขั้น ๆ ละ 4 หน่วยกิต ส่วนโครงสร้างชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 2.1 มีจ�านวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 12 ขั้น ๆ ละ 3 หน่วยกิต การเข้ารับการ
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 1 ก�าหนดให้สัมมนาเข้ม 2 ครั้ง ส่วนดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 2-12 ก�าหนดให้
สัมมนาเข้ม 1 ครั้ง โดยนักศึกษาอาจนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับค�าแนะน�าเป็นการส่วนตัวได้
แล้วแต่จะตกลงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของดุษฎีนิพนธ์แต่ละขั้น มีดังนี้

 ขั้นที่  1 การเลือกปัญหาวิจัย
 ขั้นที่  2 วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นที่  3 การออกแบบการวิจัย
 ขั้นที่  4 การน�าเสนอและสอบโครงการ การปรับปรุงโครงการหลังการสอบ
 ขั้นที่  5 การพัฒนาเครื่องมือ
 ขั้นที่  6 การทดสอบเครื่องมือ
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 ขั้นที่  7 การเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 ขั้นที่  8 เก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 ขั้นที่  9 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
 ขั้นที่ 10 การเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
 ขั้นที่ 11 การส่งบทความพร้อมเสนอตีพิมพ์
 ขั้นที่ 12 สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน”

รายละเอียดการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกก�าหนดให้
นักศึกษาต้องท�าดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัย หรือศึกษาในหัวเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจเพื่อ
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ หรือสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อม
โยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่น ๆ อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถน�า
ไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการวิจัยระดับสูงต่อไปได้ การท�าดุษฎีนิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้ 
ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ ลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จัดท�าและเสนอหัวข้อพร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดท�าและเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและ
อนมุตัโิครงการดษุฎีนพินธ์ การท�าวจิยัตามโครงการดษุฎนีพินธ์ การเขยีนดษุฎนีพินธ์ การสอบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์ การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

1.  การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
 1.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ
    1.2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงทะเบียนเรียนได้

ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต
 1.3  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้วต้องจัดท�าและเสนอหัวข้อ

พร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามวิธี
การที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ทั้งนี้นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เมื่อหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย จะแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ให้ 

2.  การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
 2.1 เมื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วนักศึกษาต้องจัดท�าและเสนอโครงการ

ดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระท�าโดยคณะกรรมการสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�านวนไม่เกิน 5 คน ประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกหรือกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกเป็นประธาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม จ�านวน 1-2 คน เป็นกรรมการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ

 กรณทีีอ่าจารย์ทีป่รกึษาดษุฎนีพินธ์ร่วม มีจ�านวน 2 คน ก�าหนดให้ต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา จ�านวน 1 คน 
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 2.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่าน
การพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ เมื่อโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้

 2.3 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
ท่ีเป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับโครงการดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา และ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะด�าเนินการได้

3. การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
 3.1 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท�า

วิจัย โดยเฉพาะเร่ืองที่นักศึกษาท�าวิจัย ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ความสามารถในการน�าเสนอ
ผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ ความรอบรู้ใน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�าการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณ
และไหวพริบในการตอบค�าถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโดยมี
การติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ

 3.2 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ กระท�าโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย 

         กรณีมีความจ�าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์มากกว่า 5 คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

 3.3  เงื่อนไขในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
  1)  นักศึกษาสามารถสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตร

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
  2)  นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้าย

จากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณา 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสอบ

  3) คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต ้องเข ้าร ่วมการสอบและประเมินผล         
ดุษฎีนิพนธ์ท้ังคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการสอบได้ให้ด�าเนินการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่  มิฉะนั้นถือว่าการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นโมฆะ และถือว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก  การแจ้งผลสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา ภายใน 30 วันหลังสอบ

  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท�าให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ 

  4)  นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 2 ครั้ง กรณีที่สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์    
ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นค�าร้องขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ต่อ 
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก
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  5)  นกัศกึษาต้องส่งดษุฎนีพินธ์ฉบบัสมบรูณ์พร้อมบทความผลงานจากดุษฎีนพินธ์
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

  6)  นักศึกษาต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ผ่านระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการ 
ซ�้าซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  7) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

6. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต /ประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนส�าเร็จการ

ศึกษาส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกคน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จ�าเป็น
ของวิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการ
อบรมประมาณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง

7. การสมัมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุฎีบณัฑติ เป็นกจิกรรมปัจฉมินเิทศก่อนส�าเรจ็
การศึกษาส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความ
เป็นผูน้�าและความสามารถในการแก้ปัญหา เสรมิสร้างความมมีนษุยสมัพนัธ์ ความสามารถในการท�างาน 
เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้น�าทาง
วิชาการ
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 1.3 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรือ
อาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาหรือชุดวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชานั้น

  ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

 1.4 อาจารย์ทีป่รกึษาวชิาการ หมายความว่า อาจารย์ประจ�าทีม่หาวิทยาลยัแต่งตัง้ให้ 
ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาทางวชิาการ ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการจดัแผนการศกึษา และการศึกษาด้วยตนเอง 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 2.1  อาจารย์ประจ�าหลกัสูตร หมายถงึ อาจารย์ประจ�าทีม่คุีณวฒุติรงหรอืสมัพนัธ์กบั 

สาขาวชิาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน มหีน้าทีส่อนและค้นคว้าวิจยัในสาขาวิชาดงักล่าว ทัง้นีส้ามารถเป็นอาจารย์
ประจ�าหลกัสตูรหลายหลักสตูรได้ในเวลาเดยีวกนัแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาของหลักสูตร 

  คณุสมบตัขิองอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ต้องมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอื
ขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

  ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

 2.2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร หมายถงึ อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทีม่ภีาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู ้
รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้าได้ไม่เกิน 2 คน

  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ
เท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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  กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวิชาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ�านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

 2.3 อาจารย์ผูส้อนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสงู ต้องเป็นอาจารย์ประจ�า  
หรอือาจารย์พเิศษทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีมี่ต�าแหน่ง          
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชา 
ที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณา 
แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท�างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาหรือชุดวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชานั้น

  ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

 2.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวชิาการ หมายความว่า อาจารย์ประจ�าทีม่หาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ 
ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาทางวชิาการ ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการจดัแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง 

3. หลักสูตรปริญญาโท
 3.1  อาจารย์ประจ�าหลกัสูตร หมายถงึ อาจารย์ประจ�าทีม่คุีณวฒุติรงหรอืสมัพนัธ์กบั 

สาขาวชิาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน มหีน้าทีส่อนและค้นคว้าวิจยัในสาขาวิชาดงักล่าว ทัง้นีส้ามารถเป็นอาจารย์
ประจ�าหลกัสตูรหลายหลักสตูรได้ในเวลาเดยีวกนัแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาของหลักสูตร 

  คณุสมบตัขิองอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ต้องมคุีณวฒุขิัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า
ท่ีมีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย

 3.2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร หมายถงึ อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทีม่ภีาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ�านวนอย่างน้อย 3 คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้าได้ไม่เกิน 2 คน

  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
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ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย        
  กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวิชาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยจะเสนอจ�านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

 3.3 อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ หมายความว่า อาจารย์ประจ�าทีม่หาวิทยาลยัแต่งตัง้ให้ 
ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการจดัแผนการศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง และการ
สอบประมวลความรู้แก่นักศึกษา

 3.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผล
งานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   อย่างน้อย 
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 3.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
  1)  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
  2)  อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

    ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 3.6  ประธานกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ต้องเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ือ
อยูใ่นฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตซิึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรือ่ง

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก�าหนดข้างต้น ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

  3.7 อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร และผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  3.8 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
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การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

  3.9 อาจารย์ผู้สอบการศกึษาค้นคว้าอสิระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรหรอืผูท้รง
คุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 3.10 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง 
ให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4. หลักสูตรปริญญาเอก
 4.1  อาจารย์ประจ�าหลกัสูตร หมายถงึ อาจารย์ประจ�าทีม่คุีณวฒุติรงหรอืสมัพนัธ์กบั 

สาขาวชิาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน มหีน้าทีส่อนและค้นคว้าวิจยัในสาขาวิชาดงักล่าว ทัง้นีส้ามารถเป็นอาจารย์
ประจ�าหลกัสตูรหลายหลักสตูรได้ในเวลาเดยีวกนัแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาของหลักสูตร 

  คณุสมบตัขิองอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ต้องมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอื
ขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร หมายถงึ อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทีม่ภีาระหน้าทีใ่นการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมนิผลและการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรต้องอยูป่ระจ�าหลักสตูรนัน้ตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษา จ�านวนอย่างน้อย 3 คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้าได้ ไม่เกิน 2 คน

  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวิชาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยจะเสนอจ�านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

 4.3  อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ หมายความว่า อาจารย์ทีม่หาวิทยาลยัแต่งตัง้ให้ท�าหน้าที่
ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง

 4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และม ี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 4.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
  1)  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
  2)  อาจารย์ทีป่รกึษาดุษฎนีพินธ์ร่วมทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวฒุภิายนอกมหาวิทยาลัย ต้อง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
5 เรื่อง

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนด
ข้างต้น ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นทีย่อมรบั 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

   ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม

 4.6  ประธานกรรมการสอบดษุฎนีพินธ์ ต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ือ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
5 เรื่อง

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก�าหนดข้างต้น ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

 4.7 อาจารย์ผู้สอบดุษฎนีพินธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 4.8 อาจารย์ผู้สอนหลกัสตูรปรญิญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�า หรอืผูท้รงคณุวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของชุดวิชาหรือรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
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และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้
รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    ในกรณีชุดวิชาหรือรายวิชาที่สอนไม่ใช่ชุดวิชาในหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคณุวฒุริะดบัปริญญาโทหรือเทยีบเท่าทีมี่ต�าแหน่งทางวิชาการต�า่กว่ารองศาสตราจารย์ ท�าหน้าทีอ่าจารย์
ผูส้อนได้

5.2 มาตรฐานภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ประจ�าหลักสตูร 1 คน เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์และดษุฎนีพินธ์หลัก ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการ
ตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และดษุฎนีพินธ์ของนกัศกึษารวมได้ไม่เกนิ 5 คนต่อภาค 
การศึกษา

2. กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษารวมได ้
ไม่เกิน10 คนต่อภาคการศึกษา

3.  กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 
15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

4.  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน

 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้
คิดสัดส่วนของนักศึกษาที่ท�าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ�านวนนักศึกษาที่ท�าการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา

5. อาจารย ์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ต ้องท�าหน ้าที่อาจารย ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์/      
ดษุฎนีพินธ์ และ/หรอือาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์/ดุษฎีนพินธ์ และ/หรอือาจารย์ผูส้อนในหลกัสตูรนัน้ด้วย

 อนึ่ง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. อาจารย์ประจ�า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ�าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 10 คน

2. อาจารย์ประจ�า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไม่ได้เกิน 15 คน
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 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้
คิดสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาที่ท�าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ�านวนนักศึกษาที่ท�าการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

 ทั้งนี้ การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระ
งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ดุษฎีนิพนธ์หลัก 

5.3 มาตรฐานการเรียนการสอน

 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอ 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการคัดเลือกนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ�าหลักสูตร จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าที่เสนอเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา เสนอผลการคัดเลือกนักศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

2. คณะกรรมการผลิต/บริหารชุดวิชา
 คณะกรรมการผลิต/บริหารชุดวิชา มีหน้าท่ีในการผลิตสือ่การสอนทีป่ระกอบด้วยเนือ้หา

สาระและกิจกรรมการสอน การดแูลคณุภาพสือ่การสอน การวัดและประเมนิผลการเรยีนการสอน โดย 
แต่งตัง้จากอาจารย์ประจ�าทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสตูร/ชดุวชิาทีผ่ลิต รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีความช�านาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

3. คณะกรรมการตัดสินผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
 คณะกรรมการตัดสินผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการพิจารณาการ

ตัดสินผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา
ก�าหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชา และผู้บริหารหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4. คณะอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 คณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ก�ากับดูแลความ

ก้าวหน้าและควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แต่งตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี

5. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มีหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และ

ประเมินผลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยจะต้องเข้าร่วมประเมินผลทั้งคณะ และถือว่าผ่านเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก
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5.4 มาตรฐานการประเมินผล

การวัดผลการศึกษาในชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแยกเป็นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และ
การสอบรายบุคคล ดังนี้

1. การสอบจากข้อสอบอัตนัย
    เพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้
 1) ทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง
 2) ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 3)  ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎี
 4) การประยุกต์ใช้ทฤษฎี

2. การท�ารายงาน  
 เช่น การท�ากิจกรรมทีก่�าหนดไว้ในแผนกจิกรรม แบบฝึกปฏบิติั ทบทวน รายงานและงาน

เขียนเชิงวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
 1) งานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎีที่เรียน
 2) ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์
 3) การน�าทฤษฎีมาใช้ประโยชน์ในงาน

3. การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการศึกษา 
 การประเมินจากการเข้ารับการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม หรือกิจกรรมพบปะนักศึกษา

อื่น ๆ ดังนี้
  1) การมาเข้ารับการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ก�าหนด
 2) การน�าเสนองาน
 3) การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  

4. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
    เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขยีนอย่างเดยีว ส�าหรับ

นกัศกึษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เพ่ือวัดความสามารถในการบรูณาการความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วของ
นักศึกษาโดยนกัศกึษามสีทิธสิอบประมวลความรูเ้มือ่สอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือก�าลังศึกษา 
ชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
การสอบให้สอบข้อเขยีนเป็นหลกั ส่วนการสอบปากเปล่าเพิม่เติมให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิต
ศกึษาประจ�าสาขาวิชา ซ่ึงการสอบปากเปล่า เน้นการวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหา ประเดน็ค�าถาม
เกี่ยวกับโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาเลือกท�า หรือค�าถามเกี่ยวกับการผสมผสานทฤษฎี 
ความรูท้ีศ่กึษามาจากหลกัสตูร ส่วนการสอบประมวลความรูภ้าคข้อเขยีนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี 
และภาคประยุกต์ ทั้งนี้การสอบข้อเขียนเน้นการวัดผล 3 ประเด็น คือ 1) ความเข้าใจและวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่างชัดเจน  2) การผสมผสานความรู้ทั้งมวลเพื่อมาแก้ปัญหา และ 3) การแสดงวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยพิจารณาจากผลงาน ระยะเวลาในการสอบรวมกนัไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง กระท�าโดยคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู้แยกตามหลกัสตูรหรือ แขนงวิชา จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 5 คน คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยผ่านความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ไม่เกิน 2 ครั้ง
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5. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระของ

นกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท แผน ข ประกอบด้วย การตรวจประเมนิคณุภาพผลงาน การทดสอบความ
รูข้องนกัศึกษาดว้ยวธิีการสอบปากเปลา่ และการประชุมพจิารณาผลงานของกรรมการ กระท�าโดยคณะ
กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ�านวนไม่เกิน 2 คน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และถือว่าสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อคณะกรรมการสอบทัง้คณะมมีตเิป็น
เอกฉนัท์ให้สอบผ่าน นกัศกึษามสีทิธสิอบการศึกษาค้นคว้าอสิระ ไม่เกนิ 2 ครั้ง  

6. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมนิคณุภาพผลงาน การทดสอบความ
รูข้องนกัศกึษาด้วยวธิกีารสอบปากเปล่า กระท�าโดยคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน แต่ไม่เกนิ 4 คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา และ
ถอืว่าสอบผ่านเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ โดยประเมนิจากคะแนนเสยีง
ข้างมาก นกัศกึษามสิีทธสิอบปกป้องวทิยานพินธ์ไม่เกนิ 2 ครั้ง  

7. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว 

ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในทฤษฎีพื้นฐาน
และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวัดศักยภาพในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระท�าโดยคณะ
กรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ คณะกรรมการบัณฑติศึกษามหาวิทยาลยัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ จ�านวนไม่เกิน 
3 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�า
สาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน 2 คร้ัง 

8. การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
  เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลงานดุษฎนีพินธ์ของนกัศึกษาหลกัสตูรปรญิญาเอก ประกอบ

ด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และ
การประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระท�าโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จ�านวนไม่เกิน 
5 คน ทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ัง โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา และ ถอืว่าสอบผ่านเมือ่ได้
รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบดษุฎนีพินธ์โดยประเมินจากคะแนนเสยีงข้างมาก นกัศึกษามสิีทธิ
สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 2 คร้ัง

9. การสอบภาษาอังกฤษ
 การสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษาก�าหนด โดยมหาวทิยาลยัได้จดัท�ารายวิชาภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑิตศึกษา 1 และรายวิชาภาษา
อังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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5.5  สัดส่วนในการประเมินผล

มหาวิทยาลัยก�าหนดสัดส่วนการประเมินผลชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยประมาณดังนี้

1. ชุดวิชาระดับที่ 1
 ชดุวชิาแกนก�าหนดสดัส่วนการประเมนิผลระหว่างการสอบกบัผลงาน รายงาน หรอืงาน

ปฏิบัติอื่นที่มอบให้นักศึกษาท�าไว้โดยประมาณ  80 : 20 

2. ชุดวิชาระดับที่ 2
 ชุดวิชาที่มีเนื้อหาประสมประสานระหว่างพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัยก�าหนด

สัดส่วนการประเมินผลระหว่างการสอบกับผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นที่มอบให้นักศึกษาท�าไว้
โดยประมาณ  50 : 50 

3. ชุดวิชาระดับที่ 3
 ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ และชุดวิชาที่มี

ลักษณะพิเศษ ก�าหนดสัดส่วนการประเมินผลระหว่างการสอบกับผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นที่
มอบให้นักศึกษาท�าไว้โดยประมาณ 20 : 80

 ทั้งนี้ สัดส่วนการประเมินผลของแต่ละชุดวิชาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง/
บรหิารชดุวชิา พจิารณาตามความเหมาะสมกบัความยากง่ายของชดุวชิา โดยมกีารก�าหนดไว้ในหลกัสตูร/
โดยคณะกรรมการตัดสินผลสอบชุดวิชาเห็นชอบและให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผล 
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1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สภาวิชาการ คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ปรับโครงสร้าง
และหน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังนี้

 1) องค์ประกอบ
  1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธาน
  3. ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาที่เปิดสอน กรรมการ
   ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้แทน
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3-5 คน กรรมการ
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3-5 คน กรรมการ
  6.  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการ กรรมการ
  7. ผู้อ�านวยการส�านักบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
  8. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในส�านักบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
  9. เลขานุการส�านักบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

 2) หน้าท่ี
  1. เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อสภาวิชาการ
  2. ให้ความเห็นชอบแผนการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
  3. พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
  4. ก�ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  5. ควบคุมการด�าเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน

และนโยบายของมหาวิทยาลัย
  6.  แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
  7.  พจิารณาคณุสมบติัตามเกณฑ์การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษบณัฑติศึกษาผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะ
  8.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/

ดุษฎีนิพนธ์
  9.  แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  10.  พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  11.  รับรองวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  12.  แต่งตั้งคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
  13.  แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา
  14. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
  15.  ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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 3) วาระการด�ารงต�าแหน่ง  คราวละ 2 ปี
  การพิจารณาเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในจะพิจารณาจากผู ้แทน 

สาขาวิชาการด้านต่าง ๆ

2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา
 สภาวิชาการก�าหนดให้สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องแต่งตั้งคณะ

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา โดยมีโครงสร้างและหน้าที่ ดังนี้

 1) องค์ประกอบ
  1. ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชา ประธาน
  2. ผู้แทนหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรละ 1 คน      กรรมการ
  3. ผู้แทนกรรมการประจ�าสาขาวิชา 1 คน กรรมการ
  4. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน กรรมการ
  5. ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงาน กรรมการและเลขานกุาร
   บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 1 คน
  6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส�านักวิชาการ          ผู้ช่วยเลขานุการ
      (เลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา)
 กรณีที่สาขาวิชาใดมีการเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว สามารถแต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์

เพิ่มได้อีก 1 คน และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน

   2) หน้าท่ี
  1. ด�าเนนิงานด้านบณัฑติศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการด�าเนนิงาน

ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก�าหนด
  2. พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
  3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย

  4. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ
  5.  อนุมัติการตัดสินผลสอบก่อนเสนอคณะกรรมการตัดสินผลสอบพิจารณาให้

ความเห็นชอบ
  6. อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเสนอคณะ

กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
  7. อนุมัติ/ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
      7.1  การเปลี่ยนแผนการศึกษา
      7.2  การโอน/ย้ายหลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
      7.3  การเปลี่ยนภาคการศึกษา
      7.4  การเพิ่ม/ถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
      7.5  การลาพักการศึกษา
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      7.6  การต่อสถานภาพการศึกษา
      7.7  การโอนชุดวิชาท่ีศึกษาจาก มสธ.
      7.8  การเทียบโอนวิชา/รายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
      7.9  การเทียบประสบการณ์
     7.10  การเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
     7.11  การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
     7.12  การรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ
     7.13  การสอบทดแทน
     7.14  การย้ายสนามสอบ
     7.15  การสอบ ณ ต่างประเทศ
   7.16  ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง
  8.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชามอบหมาย
  3) วาระการด�ารงต�าแหน่ง  คราวละ 2 ปี

  4) ขั้นตอนในการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�าสาขาวิชา  ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

   1. สาขาวิชารวบรวมรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาให้
ครบทุกต�าแหน่ง ยกเว้นต�าแหน่งผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา*  เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาแต่งตั้ง

  อนึ่ง การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชานั้น จะ
ด�าเนนิการเมือ่สาขาวชิาได้เสนอหลกัสูตรบณัฑติศึกษาทีค่าดว่าจะเปิดสอนในแผนพฒันาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาระยะนั้นต่อสภาวิชาการแล้ว (มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งท่ี 1/2534 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534)

   2. เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่งตั้ง
แล้ว ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาจัดประชุม เพื่อเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ประจ�าสาขาวิชา และให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณา
แต่งตั้งต่อไป

   *วธิกีารเลือกผู้แทนคณาจารย์บณัฑติศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการบัณฑติศึกษา
ประจ�าสาขาวิชา ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

   1. จัดประชุมคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเฉพาะที่เป็นคณาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 
โดยมีประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาเป็นประธาน

   2. ผลการคดัเลอืกผูแ้ทนคณาจารย์บณัฑติศึกษา เพ่ือร่วมเป็นคณะ กรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา ให้เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาพิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข พิจารณาแต่งตั้ง    
  อนึ่ง การด�าเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษาร่วมเป็นกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�าสาขาวิชา ให้อิงแนวปฏิบัติในการเลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
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   1. ให้ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชา เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้คณาจารย์
ประจ�าในแต่ละสาขาวชิาเลือกคณาจารย์ประจ�าในสาขาวชิานัน้ จ�านวน 1 คน เป็นกรรมการสภาวชิาการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

  การเลือกกรรมการสภาวิชาการ ให้ด�าเนินการเลือกก่อนที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งพ้นวาระ
การด�ารงต�าแหน่งไม่น้อยกว่า 30 วัน

   2. ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
    1) เป็นคณาจารย์ประจ�าของสาขาวิชา และได้ปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    2) เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเข้าใจและทศันคติทีด่ต่ีอการศกึษาในระบบเปิด
    3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบ ใจกว้าง และยอมรับฟังความ 

คิดเห็นของผู้อื่น
    4) เป็นผู้ท่ีมีความตั้งใจท�างานเพื่อส่วนรวม และสามารถอุทิศเวลาให้แก่

งานของมหาวิทยาลัยได้แต็มท่ี
   3. วิธีการเลือกรรมการสภาวิชาการ ให้ด�าเนินการดังนี้
    1) ให้คณาจารย์ประจ�าเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 2 ตามจ�านวนที่

คณาจารย์ประจ�าของสาขาวิชานั้น ๆ เห็นสมควร โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคณาจารย์ประจ�า 
ที่เข้าร่วมประชุมรับรองไม่น้อยกว่า 3 คน

    2) การเลือกให้กระท�าโดยการลงคะแนนลับ
    3) ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ
   กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน 

และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

6.2  หน่วยงานท่ีรองรับงานบัณฑิตศึกษา

สภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่3/2548 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2548 มมีติเหน็ชอบให้ส�านกับณัฑติ
ศึกษา ท�าหน้าที่บริหารงานและบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด�าเนินงานของส�านักบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการจัดตั้งส�านัก
บณัฑิตศกึษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัทีท่�าหน้าทีร่องรบัการสนบัสนนุการด�าเนนิการจดัการเรยีน
การสอนระดบับณัฑติศกึษาอย่างเป็นทางการ ซึง่โครงสร้างการด�าเนนิงานของส�านกับณัฑติศกึษา มกีาร
ปรับรายละเอียดหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส�านักบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานภายในส�านักบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ปรากฎในแผนภูมิที่ 6.1
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โครงสร้างการบริหารงานภายในส�านักบัณฑิตศึกษา

ส�านักบัณฑิตศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้อ�านวยการส�านักบัณฑิตศึกษา

s	งานอ�านวยการ

s	งานบริหารทั่วไป

s	งานประชุมคณะกรรมการ

   บัณฑิตศึกษา มสธ. 

sงานบริการห้องบริการบัณฑิตศึกษา

s	งานบริหารและพัฒนาการจัดกิจกรรม  

   ปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

s	งานปฐมนิเทศและอบรมเข้ม/พิเศษ

s	งานสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา

s	งานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์

s	งานบริหารจัดการเรียนการสอน

 หลักสูตรนานาชาติ

s	งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

 หลักสูตรนานาชาติ

sงานบริการหลักสูตรนานาชาติ

s	งานโครงการพิเศษ

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

s	งานรับสมัคร

s	งานทะเบียนและค�าร้อง

s	งานจัดสอบรายบุคคลและประเมินผลสอบ

s	งานเอกสารส�าคัญ

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

s	งานส่งเสริมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

s	งานส่งเสริมมาตรฐานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

s	งานส่งเสริมมาตรฐานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายการศึกษานานาชาติส�านักงานเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1) ส�านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้
   1.1 งานอ�านวยการ รับผิดชอบ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรับส่งหนังสือราชการ 

งานบุคคลและพัฒนาบุคลากร งานประชุม งานอาคารสถานที่และซ่อมบ�ารุง งานประสานและอ�านวย
ความสะดวกในการใช้รถยนต์/ส�านกั/ห้องประชมุ งานตรวจสอบการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฏ ระเบยีบ 
ค�าสั่งและประกาศของทางราชการ รวมทั้งการจัดท�าฐานข้อมูลบุคลากรและจัดเก็บสถิติวันลาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

  1.2 งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี การจัด
ท�าแผนกลยุทธ์ งานงบประมาณ งานการเงิน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ดูแลการน�าส่งเงินรายได้
เข้ากองคลัง การอนุมัติงบประมาณค่าล่วงเวลา งานพัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง งาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท�ารายงาน
ประจ�าปี

   1.3 งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับผิดชอบ เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบณัฑติศกึษา มสธ. ซึง่เป็นการประชมุระดบันโยบายบณัฑติศึกษาเพือ่การรกัษามาตรฐาน
การศึกษา ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนการประชุม ขั้นปฏิบัติการระหว่างประชุม และภาระงานหลังการ
ประชุมหลายขั้นตอน อาทิ การกลั่นกรอง/ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมให้ถูกต้องตามเกณฑ์/
ระเบียบ ประสานงานร่วมกับสาขาวิชาในการปรับแก้ไขข้อมูลในระเบียบวาระการประชุม จัดท�าหนังสือ
เชิญประชุม อ�านวยความสะดวกผู้เข้าประชุม จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงที่เป็นประโยชน์เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของที่ประชุม จดบันทึกการประชุม จัดท�ารายงานการประชุม จัดท�าค�าสั่งตามมติที่ประชุม 
เวียนแจ้งสาขาวิชาและแจ้งในระบบ ตามมาตรฐานระยะเวลาการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ เวียนแจ้งมติที่
ประชุมที่เร่งด่วน วางแผนและเตรียมการประชุม ควบคุมติดตามงานร่วมกับสาขาวิชา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน

  1.4 งานบริการห้องบริการบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบให้ค�าปรึกษาและแนะน�า รวม
ท้ังให้บรกิารแก่นกัศกึษาระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก ภายในห้องบรกิารบณัฑติศึกษา โดยให้บรกิาร
เครื่องคอมพิวเตอร์และแนะน�าการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น SPSS/การใช้ Template การสืบค้นข้อมูล
ต่างๆและบริการออกผลการพิมพ์ โดยเรียกเก็บค่าบริการและน�าส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยทุกวัน 
นอกจากนั้นยังให้บริการให้ข้อมูลการด�าเนินงาน/การประสานงานต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การ
เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แก่ นักศึกษาและผู้สนใจ รวมทั้งการประเมินความคิดเห็นจากแบบส�ารวจความ
พึงพอใจ โดยประมวลผลเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ 

 2) ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้ 
  2.1 งานรับสมัคร รับผิดชอบ การจัดท�าประกาศการรับสมัครทุกหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา การจัดท�าระเบียบการสมัครในแต่ละปีการศึกษา การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ 
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา งานบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร การ
ประสานงานกับสาขาวิชาเพื่อด�าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร การประกาศผลการคัดเลือก การจัดส่งผลการ
คัดเลือกและเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ งานท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ระดับ
บณัฑติศกึษาและผูเ้รยีนตามโครงการสมัฤทธบิตัรบณัฑติศกึษา งานจดัท�าแฟ้มประวติัผูผ่้านการคดัเลอืก
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และงานจัด
เก็บสถิติที่เก่ียวข้อง
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   2.2 งานทะเบียนและค�าร้อง รับผิดชอบ การจัดท�าปฏิทินการศึกษา การจัดท�า
คู่มือลงทะเบียนเรียนประจ�าปีการศึกษาและตารางสอบไล่ประจ�าภาคของแต่ละปีการศึกษา งานบริการ
รับลงทะเบียนเรียนและรับค�าร้องต่างๆ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร งานบริการข้อมูลการ 
ลงทะเบียนแก่ส�านักบริการการศึกษาเพื่อการจัดส่งเอกสารชุดวิชา งานบริการข้อมูลการลงทะเบียนใน
แต่ละชุดวิชาแก่ทุกสาขาวิชาเพ่ือวางแผนการจัดกลุ่มสัมมนาเสริม-เข้มชุดวิชา งานบริการข้อมูลการ 
ลงทะเบียนในทุกชุดวิชาให้ส�านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือเตรียมการจัดพิมพ์ข้อสอบและจัดสนามสอบไล่
ประจ�าภาคการศึกษา การบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการเรื่องงานทะเบียน
และค�าร้องแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตลอดระยะ
เวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย  งานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานทะเบียนนักศึกษา รวมทั้ง
การรายงานงานการเงินที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่กองคลัง และงานจัดเก็บสถิติที่เกี่ยวข้อง

   2.3 งานจัดสอบรายบุคคลและประมวลผลสอบ รับผิดชอบ การประสานงานกับ
สาขาวชิาต่างๆ เพือ่จดัส่งรายช่ือกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบชดุวิชาระดบับณัฑิตศึกษา ประสาน
และตดิตามสาขาวชิาในการจดัส่งข้อสอบไปทีศู่นย์วจิยัและพฒันาแบบทดสอบตามก�าหนดเวลานดัหมาย 
การจัดท�าค�าส่ังแต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบ การคัดแยกกระดาษค�าตอบอัตนัย/ปรนัยจากสนาม
สอบไล่/สอบซ่อมท่ัวประเทศ การจัดส่งการดาษค�าตอบอัตนัยให้ทุกสาขาวิชาเพื่อตรวจให้คะแนน การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกคะแนนผลสอบอัตนัยในแต่ละชุดวิชาที่ได้รับคืนจากสาขาวิชา การ
ประมวลผลสอบชุดวิชาปกติระดับบัณฑิตศึกษาทุกชุดวิชาที่เปิดสอน/ชุดวิชาวิทยนิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์/การสอบประมวลความรู ้/การสอบวัดคุณสมบัติ/การอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตในทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน การจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผล
สอบ การด�าเนินการเพื่อแจ้งผลสอบแก่นักศึกษาทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์ทาง SMS และงานจัดเก็บ
สถิติท่ีเกี่ยวข้อง

  รบัผดิชอบการจดัท�าหนงัสอืเชญิกรรมการสอบชุดวชิาวทิยนพินธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ประสานงานการจัดเตรียมห้องสอบ อุปกรณ์โสตทัศน์รองรับการจัดสอบตามที ่
สาขาวิชาแจ้ง การประสานการจัดสอบประมวลความรู้ การจัดสอบวัดคุณสมบัติ การจัดสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาเอก การจ่ายค่าตอบแทนและเอกสารหลักฐานทางการเงินต่างๆ ในการจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประสานงานการจัดสอบทดแทนและการจัดสอบ ณ ต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และงานจัดเก็บสถิติที่เก่ียวข้อง

   2.4 งานเอกสารส�าคญั รบัผดิชอบ การตรวจสอบโครงสร้างการศึกษาแก่ผูข้อส�าเรจ็
การศึกษา การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการส�าเร็จการศึกษา การออกเอกสารส�าคัญแก่นักศึกษาปัจจุบัน
และผู้ส�าเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต การเข้าปกปริญญาบัตร งานจัดเรียงปกปริญญาบัตร
ก่อนและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การจัดส่งปริญญาบัตรให้นักศึกษาทางไปรษณีย์กรณีไม่มา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และงานจัดเก็บสถิติที่เก่ียวข้อง

 3) ฝ่ายกจิกรรมปฏสิมัพนัธ์บณัฑติศกึษา มีหน้าทีร่บัผดิชอบงาน 4 งาน ดังนี้ 
  3.1 งานบริหารและพัฒนาการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษารับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
       (1) ประสานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดหาทรัพยกรส�าหรับ

การใช้ทรัพยาร่วมกันในการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ได้แก่ การจัดหาสถานที่
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และอปุกรณ์โสตทศัน์ ห้องพกั อาหาร ยานพาหนะ และอืน่ ๆ  กบัหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยั 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา  
ศูนย์เฉพาะกิจบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการจัดหาสถานที่เพิ่มเติมส�าหรับการจัดการเรียนการสอน 

   (2)  งานเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โดยการจัดท�าแผน
และตารางการเรียนการสอนและการใช้ทรัพยกรส�าหรับการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา เผย
แพร่ข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ SMS อีเมล์  เบิกเอกสารการสอนให้กับอาจารย์การและจัดท�าฐานข้อมูล
การเบิกเอกสาร งานส�าเนาเอกสารและจัดส่งเอกสารเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  (3) วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนางานจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โดยรับผิดชอบ
การจัดท�าแบบประเมิน การรวบรวม และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา  
ส�าหรับสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา (มคอ.)  การบริการการให้
ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ รวมทั้งน�าผลการวิเคราะห์มาพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
ตลอดจนจัดท�าระเบียบ ประกาศแนวปฎิบัติที่เก่ียวข้อง

 3.2  งานปฐมนเิทศและอบรมเข้ม/พเิศษ รบัผดิชอบ งานปฐมนเิทศและอบรมเข้ม/พเิศษ 
แบ่งภาระงานออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบการจัดงานให้กับสาขาวิชาจ�านวน 12 สาขาวิชา 
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

  (1) จัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษาท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการวางแผนและรวบรวมข้อมูลความต้องการของสาขาวิชาในการจัดการเรียนการ
สอน จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดปฐมนิเทศ จัดท�าจดหมายแจ้งนักศึกษา การจัดท�า 
ค�าสั่งวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี การจัดประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตรวจสอบให้เป็นตามระเบียบประกาศที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด การจัดปฐมนิเทศตามที่สาขาวิชามอบหมาย จัดท�าสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและ 
สรุปผลการจัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา

  (2) จัดอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์บัณฑิตศึกษา โดยการจัดกิจกรรมก่อนการ
ส�าเร็จการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยการวางแผนและรวบรวมข้อมูลความต้องการของสาขาวิชาในการอบรมเข้ม/เสริม
ประสบการณ์บัณฑิตศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในจัดอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์บัณฑิต
ศึกษา การจัดท�าจดหมายแจ้งนักศึกษา การจัดท�าค�าสั่งวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี การจัดท�าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโดยตรวจสอบให้เป็นตามระเบียบประกาศที่มหาวิทยาลัยก�าหนด จัดอบรมเข้ม/เสริม
ประสบการณ์ ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดนักศึกษาไปดูงานภายนอก จัดท�าสถิติวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลการอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์บัณฑิตศึกษา

     (3)  จัดกีฬาบัณฑิตศึกษา โดยด�าเนินการจัดท�าโครงการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ท�าการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหานักกีฬา ท�าการปฐมนิเทศนักกีฬา  ประชุมคณะ
กรรมการอ�านวยการกีฬามหาวิทยาลัย ท�าการฝึกซ้อมนักกีฬา พานักศึกษาไปแข่งขัน การเงินและจัดหา
วสัดสุ�าหรบัใช้ในการแข่งขนั ท�าประกนัชวีติ จดัท�าค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการแข่งขนักฬีา ท�าหนงัสอื
เชิญและขออนุมัติต้นสังกัดของนักกีฬา

 3.3 งานสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา รับผิดชอบ งานสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา แบ่งภาระงาน
ออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบการจัดงานให้กับสาขาวิชาจ�านวน 12 สาขาวิชา ดังนี้ 
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  (1)  การจัดสัมมนาเสริมประจ�าชุดวิชา โครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริญญาโท โดยการน�าข้อมูลจากสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มนักศึกษา จ�านวนวิทยากร 
จ�านวนห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละชุดวิชามาวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท�าตารางการจัดสัมมนาในแต่ละภาคการศึกษา 
ตรวจสอบการจัดกลุ่มนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด  จัดท�าค�าสั่งวิทยากร จัดท�าหนังสือเชิญ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอก ขออนุญาตต้นสังกัด จัดท�าประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินของวิทยากร ของหน่วยบริการบัณฑิตศึกษาก่อนการเปิดภาคการ
ศึกษาและหลังส้ินภาคการศึกษา ของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ  เบิกค่าตรวจรายงานประจ�า 
ชุดวิชา เบิกค่าตอบแทนการสัมมาแบบออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง รวมทั้งการจัดท�า
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดสัมมนาเสริมประจ�าภาคการศึกษา 

  (2) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาประจ�าชุดวิชา รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้มประจ�าชุดวิชาใน ระดับ
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปริญญาโท และปรญิญาเอกของแต่ละสาขาวชิา โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมาวางแผน
เตรียมงานก่อนการจัดสัมมนาให้เป็นไปตาม ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ ตรวจสอบ
การจัดวิทยากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. จัดหารถส�าหรับพา
นักศึกษาไปดูงาน จัดท�าประมาณการค่าใช้จ่ายให้กับวิทยากร เจ้าหน้าที่  ค่าวัสดุ จัดท�าค�าสั่ง หนังสือ
เชิญวิทยากรและขออนุมัติต้นสังกัด ให้มีความถูกต้องและชัดเจน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง 
เพื่อดูแลความเรียบร้อยในการจัดงาน การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการด�าเนนิการมาจดัท�าสถิต ิวเิคราะห์ข้อมลูและสรปุผลการจดัสมัมนาเข้มประจ�าภาคการศึกษา

  (3)  จดัอบรมเข้มชดุฝึกปฏบิตั ิจดัสมัมนาเข้มชดุฝึกปฏบิติัโดยด�าเนนิการจดัประชมุ
ก่อนการจัดสัมมนาเข้มชุดฝึกปฏิบัติแต่ละชุดวิชาเนื่องจากแต่ละชุดวิชามีรายละเอียดแตกต่างกัน 
ประสานงานติดต่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเพื่อขออนุญาตให้นักศึกษาของ มสธ.ไป 
ฝึกปฏบิตัท่ัิวประเทศ จดัท�าหนงัสอืส่งตวันกัศึกษาไปฝึกปฏบิตั ิและเรยีนเชญิวทิยากรในการรบันกัศึกษา
ให้อยู่ในความดูแล ตลอดจนการเบิกเงินค่าตอบแทนให้วิทยากรและสถานที่ฝึกปฏิบัติ จัดท�าจดหมาย
แจ้งนักศึกษา ท�าค�าส่ังวิทยากรภายใน/ภายนอก/เจ้าหน้าที่ จัดท�าประมาณ จัดท�าประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการเรียนการสอนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่ก�าหนด จัด
ท�าสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดอบรมเข้มชุดฝึกปฏิบัติบัณฑิตศึกษา

 3.4 งานวิทยานิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ รับผิดชอบ งานวิทยานิพนธ์/งาน
ค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ แบ่งภาระงานออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบการจัดงานให้กับสาขา
วิชาจ�านวน 12 สาขาวิชา ดังนี้

  (1)  จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก 
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้ม จัดท�าค�าสั่งวิทยากรภายใน 
ภายนอก และเจ้าหน้าที่กองกลาง หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
เจ้าหน้าที่กองกลางในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์เบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ประจ�าภาคการศึกษา การจัดส่งและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อส่งให้งานประเมินผลไป
วิเคราะห์ จัดท�าสถิติข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวิชาดุษฎีนิพนธ ์
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  (2) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก 
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้ม จัดท�าค�าสั่งวิทยากรภายใน 
ภายนอก และเจ้าหน้าที่กองกลาง หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
เจ้าหน้าที่กองกลางในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ประจ�าภาคการศึกษา จัดท�าสถิติข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์สรุปข้อมูล 
และผลการจัดสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 

  (3) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาค้นคว้าอิสระ รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก 
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้ม จัดท�าค�าสั่งวิทยากรภายใน 
ภายนอก และเจ้าหน้าที่กองกลาง หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
เจ้าหน้าที่กองกลางในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์เบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ประจ�าภาคการศึกษาตามระเบียบ/ประกาศที่ก�าหนดไว้  จัดท�าฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ จัดท�าสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดสัมมนาเข้มค้นคว้าอิสระ

 4) ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 3 งาน ดังนี้ 
  4.1 งานส่งเสรมิมาตรฐานการจดัการเรยีนการสอน รบัผดิชอบงาน การจดัประชมุ/

สัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล   จัดท�าคู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดท�าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  4.2 งานส่งเสริมมาตรฐานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
รับผิดชอบงาน จัดท�าคู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จัดท�า Template 
การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ การตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประสานและก�ากับการตรวจรูปแบบ (กรณีการจ้างบุคลากรภายนอกท�าหน้าที่
ตรวจรูปแบบ)  ประสานงานการตรวจความถูกต้องของภาษาอังกฤษในบทคัดย่อ ดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประสานงานการจัดท�าเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (กรณีการจ้างท�าเล่มที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ) และ 
สนับสนุนและประสานการให้ทุนอุดหนุนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสนับสนุนการตรวจการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

      4.3 งานส่งเสริมมาตรฐานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงาน สนับสนุน
การจดัการเรียนรู้ให้แก่นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สนบัสนนุการพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบันกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นเจ้าภาพหลกัในการจดัประชมุเสนอผลงานวจัิยระดบับณัฑติศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท�าข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องการเผย
แพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ สนับสนุนการประกวดดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
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 5) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้ 
  5.1 งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบการ

ประสานงานร่วมกันสาขาวิชาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การจัดท�าระเบียบ/ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

  5.2 งานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบงานรับสมัคร
นักศึกษา ลงทะเบียนต่างๆ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานประเมินผลการศึกษา และงานส�าเร็จการ
ศึกษา

   5.3 งานบริการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบงานปฐมนิเทศนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดงานประสบการณ์มหาบัณฑิต 

  5.4 งานโครงการพิเศษ รับผิดชอบ งานพัฒนาโครงการ ประสานงานและพัฒนา
โครงการพิเศษ การวิเคราะห์ตลาด และความคุ้มค่าทางการลงทุน งานบริหารโครงการ และประเมิน
ความส�าเร็จของโครงการ





บรรณานุกรม
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