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พระราชดำ�รัส
“..การที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย นี้ ถื อ ว่ า
เป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถ
และมี ค วามปรารถนาที่ จ ะเรี ย น ศึ ก ษาวิ ท ยาการ
วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้เพราะว่า ได้ชื่อว่าคนไทย
ก็มีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้
ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ ได้แสดงแล้วว่า
เมื่อมี โ อกาสก็ ไ ปเรี ย นในชั้ น สู ง จะเรี ย กได้ ว่ า ทั ด เที ยม
อารยประเทศไม่แพ้คนอืน่ อาจจะดีกว่าคนอืน่ ด้วยซ้� 
ำ ฉะนัน้
ก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน คนไทยได้มีโอกาส
ที่จะเล่าเรียน...” (1)
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1. ความรู้เกี่ยวกับ

        

1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่องการขยายและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ดำ�เนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็น
มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำ�เนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิม
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำ�รงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมาราชา”
และทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521
มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอำ�นาจให้ปริญญาและประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ทุกประการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ การแต่งตั้ง ศาสตราจารย์
ดร.เอี่ยม ฉายางาม ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี ใน พ.ศ. 2542   ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ใน พ.ศ. 2547 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี และใน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำ�หรับระดับปริญญาตรี เปิด
สอน 12 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
8. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
10. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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ภายหลังจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยระบบการศึกษาทางไกลได้รับความสำ�เร็จเป็นที่ยอมรับว่ามี
มาตรฐานในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยระบบปิดทั่วไป จึงได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

1.2 ระบบการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกลเป็นระบบการศึกษาที่ผ้สู อนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้เรียน
โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาทุกระดับด้วยระบบการศึกษาทางไกล
โดยใช้สอื่ ประสมซึง่ มีสอื่ สิง่ พิมพ์เป็นสือ่ หลัก มีรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ เทปเสียง วีดทิ ศั น์
คอมพิวเตอร์ การสอนเสริม การฝึกปฏิบัติ เป็นสือ่ เสริม นักศึกษาจะศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระโดยสือ่ หลักและ
สือ่ เสริมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีโอกาสพบอาจารย์ผสู้ อนเป็นครัง้ คราวโดยการสอนเสริมและการฝึกปฏิบตั ิ
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดบริการให้ข่าวสารข้อมูล บริการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการเรียนของ
นักศึกษาโดยผ่านสือ่ ประเภทต่างๆ
สำ�หรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยึดระบบการศึกษาทางไกลมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเองภายใต้การให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�อย่างมีระบบ นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้คือ
1. ศึกษาจากสื่อหลัก ซึ่งประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา และแผนกิจกรรมการเรียน
และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
2. ศึกษาจากสื่อเสริม ซึ่งประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งค้นคว้า เช่น ค้นคว้าจากห้องสมุด ค้นคว้าจากแหล่ง
วิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
4. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มประจำ�ชุดวิชา การเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (สำ�หรับ แผน ก)
การเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำ�หรับ แผน ข) และการเข้ารับการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
5. การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องเข้าทำ�การทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้า
และทำ�งานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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ระดับบัณฑิตศึกษา

2.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.1 ประเภทของหลักสูตร

มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1) หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
		 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทำ�ดุษฎีนพิ นธ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่มหาวิทยาลัย
อาจกำ�หนดให้เรียนชุดวิชาเพิม่ เติมหรือทำ�กิจกรรมทางวิชาการอืน่ เพิม่ ขึน้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพือ่ เป็นผู้มีสิทธิขอทำ�ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง
จะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
		 แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทำ�ดุษฎีนพิ นธ์ทมี่ คี ณุ ภาพสูงและก่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำ�ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานดุษฎี
นิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตี
พิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น รวมทั้งจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
2) หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น
2 แผน คือ
		 แผน ก ศึกษาชุดวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต ทำ�วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) รวมทั้งจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต
แผน ข ศึกษาชุดวิชาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ทำ�การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต สอบประมวล
ความรู้ และเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรืออบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิต
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3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นการศึกษาหลังหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์
ให้ผศู้ กึ ษาพัฒนาความรูค้ วามสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ มีหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
		 4) โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เป็นโครงการจัดการศึกษาทีม่ งุ่ ขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ผสู้ นใจในระดับวิชาการ
ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชา
ต่างๆ เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพของตน โดยมหาวิทยาลัย
ได้ นำ � ชุ ดวิ ช าที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ สมัครเรียนได้
ภาคการศึกษาละ 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เมือ่ เรียนสำ�เร็จ
และได้รับผลการประเมินระดับคะแนน B หรือ 3.00 ขึ้นไป สามารถนำ�ชุดวิชาที่เรียนจากโครงการสัมฤทธิบัตร
บัณฑิตศึกษามาเทียบโอนเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้

2.1.2 ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา มีดังนี้
		 1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
		 2) หลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาตามกำ�หนดในหลักสูตร มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายระยะเวลาศึกษาให้เป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
4) โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มีระยะเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบจำ�นวนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาและระยะเวลาศึกษา
ระดับ
(ระยะเวลาศึกษา)
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก
(ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
(ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต
(ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
โครงการสัมฤทธิบัตร
บัณฑิตศึกษา
(ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา)

ศึกษา
วิทยานิพนธ์
ชุดวิชา
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)

การอบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต/
เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(หน่วยกิต)

24

12

-

ไม่นับหน่วยกิต

30

-

6
และสอบประมวลความรู้

ไม่นับหน่วยกิต

24

-

-

ไม่นับหน่วยกิต*

6

-

-

-

* ยกเว้นบางหลักสูตรกำ�หนดหน่วยกิตการอบรมเข้มประกาศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวน 6 หน่วยกิต

2.1.3 สถานภาพของนักศึกษา

1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 ประเภท ดังนี้
นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีท่มี หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำ�หนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ท่มี หาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียน เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่กำ �หนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษา
ทดลองเรียน
นักศึกษาทดลองเรียนจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญเมื่อสอบผ่านชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ าขาวิชากำ�หนดให้เรียน โดยมีผลสอบเฉลีย่ ไม่ต�ำ่ กว่าระดับคะแนน 3.00 ในภาคการศึกษาแรก
และให้นบั ระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึง่ ของระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ี
ไม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาให้ถอื ว่าสิน้ สุดสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเดียวคือ นักศึกษาสามัญ
			 2) การสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด และไม่ช�ำ ระค่าบำ�รุงการศึกษา
เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  (2) ไม่สามารถเป็นนักศึกษาสามัญได้ตามที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไขของนักศึกษาทดลองเรียน
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(3) ได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดแล้ว และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่�ำ กว่า 3.00
(4) สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือสอบประมวลความรู้ครั้งที่สองไม่ผ่าน
(5) ไม่สามารถเรียนสำ�เร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

2.2 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาจะศึกษาโดยผ่านสือ่ ประเภทต่างๆ ดังนี้
คือ สือ่ หลัก สือ่ เสริม ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ/ประสบการณ์มหาบัณฑิต และการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรกำ�หนด
แผนภูมิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

นักศึกษา

สื่อหลัก
• สื่อสิ่งพิมพ์
• สื่อคอมพิวเตอร์		
					
					
					
		

สื่อเสริม
• สื่อสิ่งพิมพ์
• สื่อโสตทัศน์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์				
		
การเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์
• การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
• สัมมนาเสริม
• สัมมนาเข้ม

การศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
					
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
				
						
การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติ
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มีรายละเอียดดังนี้

		
การวัดและ
การประเมินผล
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1. ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่
1.1 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรม และ
วิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย
1.1.2 ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนือ้ หาสาระในส่วนทีท่ ดแทนการบรรยาย ความคิดเห็น ผลงาน
และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตำ�ราชุดตามปกติ ชุดวิชาละ 15 เรื่อง
หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 5-15 ชั่วโมง
1.1.2 แนวการศึกษา  เป็นเอกสารคูม่ อื การเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วนแนะนำ� 
ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการสอนประจำ�หน่วย
การสอน สาระสังเขปและกิจกรรมและส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม  บทความอ้างอิง หรือสิ่งสิ่งพิมพ์
ที่จ�ำ เป็นและเหมาะสม
1.1.3 แผนกิจกรรมการศึกษาประจำ�ชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบ  กิจกรรม
การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจำ�ชุดวิชา
ก่อนดำ�เนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของของเนื้อหาชุดวิชา
การเตรียมตัวของนักศึกษา การดำ�เนินการศึกษา งานที่กำ�หนดให้ทำ� การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมิน
ผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจำ�สัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน
1.2 กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ แนวการ
ศึกษา ประกอบด้วย
1.2.1 บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จำ�นวนรวม 15 โมดูล
1.2.2 แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจำ�หน่วย แบบ
ประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจำ�ตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน
2. ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนออฟไลน์
(วีซดี /ี ดีวดี )ี บทเรียนออนไลน์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาเนือ้ หาสาระเพิม่ เติมนอกเหนือจากสือ่ หลัก ประกอบ
ด้วย
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่แนะนำ�ให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือไปจาก
การศึกษาสาระสำ�คัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2.2 การเรียนการสอนออนไลน์์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย
การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทนิ การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรมและข้อมูล
ย้อนกลับ การตอบคำ�ถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์
2.3 สื่อโสตทัศน์   คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง เช่น
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่นำ�มาใช้เป็นสื่อเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่  
วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น
2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  E-learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำ�นักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และฐานข้อมูลของสถาบันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  ฐานข้อมูล
CD-ROM  ในสาขาวิชาต่าง ๆ
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3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างอิสระเพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาที่
ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายใต้การให้คำ�แนะนำ�จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่าง ๆ
ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจาก Internet เป็นต้น
4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่
ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพือ่ แนะแนวและตอบปัญหาเกีย่ วกับเรือ่ งการเรียนการ
สอน และเพื่อปรึกษาในการทำ�ผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย  จัดให้นักศึกษาเข้ารับ
การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการสัมมนาแบบเข้ม ประมาณ 2 วัน เพื่อทำ�ความเข้าใจวิธีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้าง
เนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน
4.2 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็น
กิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำ�หนดไว้ในแผนกิจกรรม
การเรียนและแนวการศึกษา  นักศึกษาต้องอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจารย์จะให้คะแนนการ
สัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการ
ฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ
4.3 การสัมมนาเข้ม   เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น
การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการ
เฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม
5. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะ
ต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วชิ าชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนสำ�เร็จการศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รว่ มฝึกทักษะทีจ่ �ำ เป็นของวิชาชีพและเพือ่ พัฒนา
บุคลิกภาพ ประสบการณ์วชิ าชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง
6. การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำ�หนด เป็นกิจกรรมที่กำ�หนดให้นักศึกษาที่ศึกษา
ในหลักสูตรที่กำ�หนดให้มีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด หรือ สถาน
ที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนด โดยมุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม/ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละ
ทักษะที่จ�ำ เป็นที่กำ�หนดในหลักสูตรนั้นๆ
7. การประเมินผลการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
7.1 การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก
7.1.1 ผลงานที่มอบหมายให้ทำ�
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7.1.2 การสอบชุดวิชาประจำ�ภาคการศึกษา
7.1.3 การสอบวิทยานิพนธ์สำ�หรับ แผน ก หรือ การสอบประมวลความรู้และการศึกษาค้นคว้า
อิสระสำ�หรับ แผน ข
7.1.4 การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิต
7.2 การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก
7.2.1 ผลงานที่มอบหมายให้ทำ�
7.2.2 การสอบชุดวิชาประจำ�ภาคการศึกษา
7.3.2   การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประสบการณ์วชิ าชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
7.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนน ที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา การวัด
และการประเมินผลแต่ละชุดวิชาให้ใช้อักษรระดับคะแนน ดังนี้

อักษรระดับคะแนน

ความหมาย

คะแนนต่อ 1 หน่วยกิต

          A

  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)

4.0

B+

  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)

3.5

B

  ผลการประเมินขั้นดี (Good)

3.0

  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)

2.5

C

  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)

2.0

D

  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)

1.0

F

  ผลการประเมินขั้นตก (Failed)

0

          C+

หมายเหตุ - นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน
ชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อยกระดับคะแนนชุดวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว
ก็สามารถทำ�ได้
7.4		 ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังต่อไปนี้
การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดำ�เนินกิจกรรมครบ
I (Incomplete)
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
IP (In Progress)
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจำ�นวนหน่วยกิต ที่ได้รับการ
ประเมินในภาคการศึกษานั้น
P (Passed)
สอบผ่านสำ�หรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

U (Unsatisfactory)
W (Withdrawn)
N (Not Graded and
     Credited)
SP (Suspended)
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สอบไม่ผ่านสำ�หรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ไม่นับคะแนน

ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา
สำ�หรับการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่านในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่งครั้ง หากสอบครั้งที่สองไม่ผ่าน จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
7.5 การคำ�นวณหน่วยกิตสะสม
7.5.1 การคำ�นวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่ สะสมแต่ละภาคการศึกษาจะทำ�เมือ่ สิน้ ภาค
การศึกษาแต่ละภาค
7.5. 2 การนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมเพื่อคำ�นวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้นับและ
คำ�นวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร แผน ก หรือ แผน ข ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ยกเว้นวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
7.5.3 การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเพือ่ ยกระดับคะแนนจะบันทึกผลการเรียน
ในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP (Suspended = รอผล)
และไม่น�ำ ไปคำ�นวณคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.5.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้จะแสดงผลด้วย
สัญลักษณ์ P หรือ U และจะไม่น�ำ ผลการสอบไปคำ�นวณคะแนนเฉลี่ยสะสม และจะคำ�นวณหน่วยกิตสะสมเฉพาะ
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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3. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้
ก่อนการศึกษา

สมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ระหว่างการศึกษา
นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)
- แผน ก ไม่ต�่ำ กว่า 4 ชุดวิชา
- แผน ข ไม่ต่ำ�กว่า 5 ชุดวิชา
สอบประจำ�ชุดวิชา (สอบปลายภาค)
                  

แผน ก                                                     แผน ข
ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์*
  ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
จำ�นวน 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้
วิทยานิพนธ์ 1 เสนอหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์             ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิทยานิพนธ์ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล             สอบประมวลความรู้
วิทยานิพนธ์ 4 สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน
และส่งบทความเพื่อการเผยแพร่
เข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
สำ�เร็จการศึกษา

การขอสำ�เร็จการศึกษา

*ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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3.1 ขั้นตอนก่อนการศึกษา

3.1.1 การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
1) การสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ประมาณ
15 ตุลาคม - 15 มกราคม สำ�หรับการรับสมัครนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์
ในแต่ละภาคการศึกษาอีกครั้ง
การเลือกแผนการศึกษา ผูส้ มัครจะต้องศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัคร
กรอกใบสมัครและเลือกแผนการศึกษา ตามที่ผู้สมัครประสงค์ ดังนี้ผู้ประสงค์จะทำ�วิทยานิพนธ์ ให้เลือกศึกษา
แผน ก ผู้สมัครที่ประสงค์จะทำ�การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เลือกศึกษา แผน ข
2) การคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล
การคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร ไม่มีการสัมภาษณ์ ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกจึงเป็นกระบวนการที่สำ�คัญ
ซึ่งส่งผลต่อความสำ�เร็จของนักศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนด
กระบวนการคัดเลือกโดยแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกผูส้ มัครเข้าศึกษา ทำ�หน้าที่ในการคัดเลือกและกำ�หนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกนักศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทำ�งาน ความรูภ้ าษาอังกฤษ โครงการทีเ่ สนอเพือ่ รับการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บางสาขาวิชาได้กำ�หนดเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะส่งผลการ
คัดเลือกให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการคัดเลือก ทางไปรษณีย์
ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต
3.2.2 การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบตอบรับการเป็นนักศึกษาพร้อมทั้งลงทะเบียนเป็นนักศึกษามายัง
มหาวิทยาลัยตามกำ�หนด หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำ�หนดการเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
บัณฑิตศึกษา

3.2 ขั้นตอนระหว่างการศึกษา

3.2.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
การปฐมนิเทศเชิงปฏิบตั กิ ารบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมภาคบังคับ นักศึกษาทุกคนที่ได้ขนึ้ ทะเบียน
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อทำ�ความเข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกลระดับ
บัณฑิตศึกษา รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
หลักสูตร
3.2.2 การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)
  1) การลงทะเบียนเรียน ตามที่หลักสูตรปริญญาโท กำ�หนดจำ�นวนชุดวิชาและหน่วยกิตของ
แต่ละแผนการศึกษาไว้ คือ แผน ก จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำ กว่า 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ชุดวิชาวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข จะต้องลงเบียนเรียนไม่ต่ำ�กว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (6 หน่วยกิต) ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำ�กว่า 1 ชุดวิชา โดยทุกหลักสูตร
กำ�หนดโปรแกรมการศึกษาไว้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา ต่อภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียน
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เรียนตามที่แต่ละหลักสูตรกำ�หนด สามารถสำ�เร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำ�หนด ถ้านักศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติรักษาสถานภาพการศึกษา สำ�หรับ
กำ�หนดการและเอกสารการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะแจ้งและจัดส่งให้นักศึกษาทุกปีการศึกษา
2) การศึกษาชุดวิชา หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะได้รับเอกสารประมวลสาระชุด
วิชา แนวการศึกษา และแผนกิจกรรมการศึกษา นอกจากนีบ้ างชุดวิชาอาจจะมีสอื่ อืน่ ๆ ประกอบในการศึกษาด้วย
นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาได้ จากแนวการศึ ก ษาและประมวลสาระชุ ดวิ ช า แต่ ล ะชุ ดวิ ช าจะมี เ นื้ อ หาสาระ
ประมาณ 15 หน่วย แต่ละหน่วยจะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 5 - 15 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาจาก
แนวการศึกษาและประมวลสาระควบคูก่ นั ไป โดยนักศึกษาควรศึกษาคำ�แนะนำ�ในการศึกษา ขอบข่าย วัตถุประสงค์
แผนการสอนประจำ�หน่วย แผนการสอนประจำ�ตอน สาระสังเขป (ในแนวการศึกษา) เนื้อหาสาระแต่ละตอน
(ในประมวลสาระชุดวิชา) และจะต้องปฏิบัติกิจกรรมในแนวการศึกษาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้การศึกษาระดับ
ปริญญาโทมุ่งเน้นให้นักศึกษาต้องทำ�การค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่อเสริมและแหล่งค้นคว้า สื่อเสริมที่นักศึกษา
ใช้ค้นคว้า
นอกจากการศึกษาจากสื่อต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมในส่วนที่เป็นทักษะ
พิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็นส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปราย
แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรียนการสอน ซึง่ กิจกรรมในส่วนนีเ้ รียกว่า กิจกรรมปฏิสมั พันธ์ ได้แก่ การสัมมนาเสริม
และการสัมมนาเข้ม กิจกรรมปฏิสัมพันธ์นี้ แต่ละชุดวิชาได้กำ�หนดไว้ 2 - 3 ครั้ง นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำ�หนดไว้ในเอกสาร “แผนกิจกรรม
การเรียนและแนวการศึกษา”
3.2.3 การสอบประจำ�ชุดวิชา (สอบปลายภาค)
1) การสอบปกติ นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด สำ�หรับสนามสอบ
มหาวิทยาลัยจะกำ�หนดตามที่นักศึกษากำ�หนดให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษา
2) การสอบทดแทน กรณีที่นักศึกษามีความจำ�เป็นไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามวัน เวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด นักศึกษาสามารถยืน่ คำ�ร้องขอสอบทดแทนได้ทสี่ �ำ นักบัณฑิตศึกษา พร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียม
การสอบชุดวิชาละ 3,000 บาท มาพร้อมหลักฐานแสดงความจำ�เป็นที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเข้าสอบตาม
วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เช่น ใบรับรองแพทย์ คำ�สั่งย้ายราชการด่วน หนังสือรับรองการเดินทางไป
ต่างประเทศ เป็นต้น ภายใน 7 วันหลังจากวันสอบประจำ�ภาคการศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการสอบ
ทดแทนสาขาวิชาจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี
3) การเปลีย่ นสนามสอบ กรณีทนี่ กั ศึกษามีความจำ�เป็นต้องเปลีย่ นสนามสอบเนือ่ งจากสาเหตุใดๆ
ก็ตามที่ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบได้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำ�ร้องขอเปลี่ยน
สนามสอบล่วงหน้าก่อนกำ�หนดการสอบไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน โดยยืน่ คำ�ร้องถึงฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำ�นักบัณฑิตศึกษา ตู้ ปณ.55 ปท. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น หากนักศึกษา
ยื่นคำ�ร้องล่าช้ากว่าที่กำ�หนด นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ ณ สนามสอบใหม่ ต้องเข้าสอบสนามสอบเดิมเท่านั้น
4) การสอบ ณ สนามสอบต่ า งประเทศ กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ความจำ � เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ ตรงกับ วัน เวลา ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดให้เป็นวันสอบประจำ�ภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถยืน่ คำ�ร้อง
ขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลของประเทศไทย พร้อมแนบหลักฐาน
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แสดงความจำ�เป็นทีต่ อ้ งขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศภายใน 60 วันก่อนสอบ และต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมใน
การสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ 6,500 บาท (กรณีโอนเงินค่าธรรมเนียมสอบมาจากต่างประเทศ ต้องชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติมด้วย)
3.2.4 การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก)
สำ�หรับนักศึกษา แผน ก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ตามลำ�ดับดังนี้ วิทยานิพนธ์ 1
วิ ท ยานิ พ นธ์ 2 วิ ท ยานิ พ นธ์ 3 และวิ ท ยานิ พ นธ์ 4 การลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช าวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์
มีรายละเอียดดังนี้
1) ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1 ได้ต่อเมื่อนักศึกษาเรียนครบ
หรือสอบผ่านชุดวิชาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์
(1) จุดมุง่ หมายของการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์การวิจยั ให้แก่
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีจุดเน้นในด้านการจัดทำ�โครงการวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
10. สามารถนำ�เสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ
(2) กระบวนการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมมนาเข้มแก่นักศึกษา
ตามช่วงเวลาต่างๆ กัน โดยการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้มีการพบปะแบบเผชิญหน้าระหว่าง
นักศึกษากับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำ�วิทยานิพนธ์
ตามขั้นของการลงทะเบียน ดังนี้
ขั้นที่ 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 2: วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต) การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต) การนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
(3) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เมือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ จำ�นวน 5 ชุด ให้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
เพือ่ จะจัดส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนวันสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 45 วัน การสอบ
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วิทยานิพนธ์จะกระทำ�ในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องเข้าร่วม
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้นถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ถอื ว่าผ่านเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก
(4) การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หลังจากนักศึกษาสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ผ่าน
แล้ว จะต้องปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ และส่งให้ฝ่ายส่งเสริม
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับรองวิทยานิพนธ์ พร้อมกับส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และชำ�ระค่าธรรมเนียม
การตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสอบผ่านชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เมื่อได้ส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม ซีดี หรือ ดิสเกตต์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดเรียบร้อยแล้ว
3.2.5 การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
เนื่องจากแผน ข เป็นแผนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่ไม่เลือกทำ�วิทยานิพนธ์ แต่มีความสนใจ
ใน ด้านการวิจยั และนำ�ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดให้ศกึ ษาชุดวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
1) จุดมุ่งหมายของการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาที่กำ�หนดให้นักศึกษา
ทำ�การศึกษาค้นคว้าเพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษาที่ไม่ใช่เป็นการทำ�วิทยานิพนธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์
จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์งานวิจัยหรืองานวิชาการ
หรือมีทกั ษะในการคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรมเพือ่ เป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา ภายใต้การให้คำ�แนะนำ�
และความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2) กระบวนการศึกษาชุดวิชา มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้ม 2 ครั้ง
ดังนี้
(1) การสัมมนาเข้มเพือ่ เสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้องส่งแบบขออนุมตั ทิ �ำ การ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อสาขาวิชา เมื่อนักศึกษาได้รับกำ�หนดการสัมมนา
เข้มแล้ว จะต้องเตรียมตัวเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาให้นักศึกษา และจัดให้มีการสัมมนาเข้มเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้
อาจารย์ทปี่ รึกษากับนักศึกษาได้รว่ มกันพิจารณา เมือ่ โครงการดังกล่าวได้รบั อนุมตั แิ ล้ว นักศึกษาสามารถ ดำ�เนิน
การศึกษาตามโครงการและจัดทำ�รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
(2) การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการพิจารณาผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจัดทำ�มา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาให้มีการสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดย
มหาวิทยาลัยจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
ในช่วงของการมาเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ หรือนัดสอบภายหลังก็ได้ ทัง้ นีอ้ าจารย์
ทีป่ รึกษาจะพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนักศึกษา การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระทำ�ในรูปของ
การสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้า
ร่วมรับฟังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระดังกล่าวด้วย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้คณะกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้น
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ถือว่าการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะ การประเมินผลสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระจะถือว่าผ่าน เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านเป็นเอกฉันท์
(3) การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หลังจากสอบผ่านแล้ว นักศึกษา จะ
ต้องปรับแก้รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ข้อเสนอแนะ
และส่งให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบของหน้าปก หน้าอนุมัติ และบทคัดย่อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระก่อนเข้ารับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.2.6 การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตร
หรือกำ�ลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 การสอบปะมวล
ความรู้ให้มีการสอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่าให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำ � สาขาวิ ช า (ยกเว้ น สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ การสอบปากเปล่ า ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต ร)การ
สอบข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สำ�หรับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ นักศึกษาต้องสอบข้อเขียนทั้ง 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี
และภาคประยุกต์ ผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
3.2.7 การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
หรือเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้อยู่ร่วมกัน และร่วมฝึกปฏิบัติทักษะที่จ�ำ เป็นของวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา

3.3 ขั้นตอนการขอสำ�เร็จการศึกษา

3.3.1 สำ�หรับนักศึกษา แผน ก
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา ต้องแนบเอกสารประกอบการขอสำ�เร็จการศึกษา ดังนี้
1) หนังสือรับรองการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  2) หนังสือรับรองการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (กรณีการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ ในวารสาร ให้ส่งสำ�เนาหนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารพร้อมบทความที่จะตีพิมพ์
ในวารสาร และจะต้องส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์บทความ มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาบัณฑิตศึกษา ภายในระยะ
เวลา 6 เดือน นับจากวันที่บทความได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร กรณีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ในที่ประชุม
วิชาการ ให้ส่งสำ�เนาใบเกียรติบัตรที่แสดงว่าได้เข้าร่วมการเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และส่ง Proceeding
มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำ�ร้องการแจ้งจบการศึกษา (มสธ. บ10
+ มสธ. บ12) และขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ. บ16) พร้อมกับยื่นขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตาม
หลักสูตร (มสธ. บ13) หนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา (มสธ. บ14) และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยให้สง่
เอกสารทั้งหมดพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเสื้อครุยปริญญา มสธ.) จำ�นวน 9 รูป ไปยังฝ่ายทะเบียนและ
วัดผลบัณฑิตศึกษา สำ�นักบัณฑิตศึกษา
3.3.2 สำ�หรับนักศึกษา แผน ข
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำ� เร็จการศึกษา ต้ องแนบหนังสือรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ และยื่นคำ�ร้องการแจ้งจบการศึกษา (มสธ. บ10 + มสธ. บ12) ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ. บ16)
พร้อมกับยืน่ ขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ. บ13) หนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา (มสธ. บ14)
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และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยให้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเสื้อครุย
ปริญญา มสธ.) จำ�นวน 9 รูป ไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำ�นักบัณฑิตศึกษา
รายการค่าธรรมเนียมการขอสำ�เร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
 หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร                     ฉบับละ   100 บาท
  หนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา                                ฉบับละ   100 บาท
  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                          ฉบับละ   200 บาท
  ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต                              1,000 บาท
หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ขอเอกสารตามรายการที่ 1 - 2 ก็ไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าว
3.3.3 การออกเอกสารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสำ�เร็จการศึกษา
1) การออกหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนครบโครงสร้าง
ทุกชุดวิชาตามหลักสูตรที่ศึกษา มีเอกสารและหลักฐานแสดงว่าได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์ และผ่านการรับรอง
วิทยานิพนธ์ (สำ�หรับนักศึกษา แผน ก) หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำ�หรับนักศึกษา แผน ข) เรียบร้อยแล้ว
สำ�นักบัณฑิตศึกษาจะเสนอชือ่ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ หลังจากนัน้ จะดำ�เนินการออกหนังสือรับรองการ
ศึกษาครบตามหลักสูตรให้นักศึกษาได้ภายใน 15 วัน หลังจากสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำ�เร็จการศึกษา
โดยปกติสภาวิชาการจัดการประชุม เดือนละ 2 ครั้ง
2) การออกหนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา หลังจากสภาวิชาการ
ให้ความเห็นชอบการสำ�เร็จการศึกษาแล้ว สำ�นักบัณฑิตศึกษาจะเสนอชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพือ่ ขออนุมตั กิ ารสำ�เร็จการศึกษาในขัน้ ตอนต่อไป (โดยปกติสภามหาวิทยาลัยมีก�ำ หนดการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ )
ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สำ�นักบัณฑิตศึกษาจะดำ�เนินการออกหนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา
และใบรายงานผลการศึกษา ให้นักศึกษาได้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
3.3.4 การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสำ�เร็จการศึกษาสามารถดำ�เนินการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตไปได้พร้อมกัน
โดยนักศึกษาต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต จำ�นวน 1,000 บาท
3.3.5 การขอรับปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจัดพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษาละ 1 ครัง้ โดยจัดในเดือนมกราคมของทุกปี
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลหากภายในเดือนธันวาคม นักศึกษา
ยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วน
   หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามวันและเวลา ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เสร็จสิ้น
แล้วประมาณ 3 เดือน หากยังไม่ได้รับ ขอให้ติดต่อไปยังสำ�นักบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 1 ปี นับจากวันพระ
ราชทานปริญญาบัตร
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3.3.6 ช่วงเวลาเกี่ยวกับการสำ�เร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
ช่วงเวลาการขอสำ�เร็จการศึกษา
กิจกรรม

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคพิเศษ

สอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ 30 พ.ย. ภายในวันที่ 31 พ.ค. ภายในวันที่ 31 ก.ค.

การรับรองวิทยานิพนธ์ *หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ภายในเดือน ม.ค.

ภายในเดือน ก.ค.

ภายในเดือน ก.ย.

*วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548

3.3.7 ขั้นตอนการดำ�เนินการเกี่ยวกับการสำ�เร็จการศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา

การดำ�เนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

1) นักศึกษาแจ้งขอสอบวิทยานิพนธ์ 1) นักศึกษาส่งเรื่องแจ้งขอสอบไปที่สาขาวิชาล่วงหน้าก่อนสอบไม่น้อยกว่า 30 วัน
    หรือสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 2) สาขาวิชาส่งเรื่องแจ้งกำ�หนดวันเวลาสอบไปที่ส�ำ นักบัณฑิตศึกษา ทราบอย่างช้า
ภายใน 15 วัน
3) สำ�นักบัณฑิตศึกษาดำ�เนินการจัดสอบ
2) นักศึกษาส่งสิ่งต่อไปนี้ที่สาขา
    วิชาที่ศึกษา
   - กรณีวิทยานิพนธ์ ให้ส่งหน้า
  อนุมัติ พร้อมบทคัดย่อ
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    - กรณีการศึกษาค้นคว้าอิสระ
       ให้สง่ หน้าอนุมตั ปิ กภาษาอังกฤษ
  และบทคัดย่อภาษาไทย
   
3) นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จ
   การศึกษาพร้อมการขึ้นทะเบียน
   มหาบัณฑิต

1) กรณีวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำ�สาขาวิชา ให้ความ
เห็นชอบวิทยานิพนธ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับรอง
2) กรณีการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำ�สาขาวิชารับรอง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3) การลงนามในหน้าอนุมัติของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. /ประธาน
กรรมการประจำ�สาขาวิชา  จะลงนามในหน้าอนุมัติ ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
1) สำ�นักบัณฑิตศึกษา รับคำ�ร้องการขอสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.บ10+มสธ.บ12)
พร้อมการขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ.บ16) จากนักศึกษา
2) สำ�นักบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบการเรียนครบตามหลักสูตรของนักศึกษา การ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบการรับรองวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
3) สำ�นักบัณฑิตศึกษา นำ�รายชื่อผู้ส�ำ เร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
เพื่อให้ความเห็นชอบการสำ�เร็จการศึกษา และในระหว่างนี้สามารถดำ�เนินการ
ออกหนังสือรับรองครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) ให้นักศึกษาได้ภายใน 15 วัน
4) สำ�นักบัณฑิตศึกษา นำ�รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบการสำ�เร็จการศึกษา
จากสภาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการสำ�เร็จ
การศึกษา และภายหลังจากขั้นตอนนี้ส�ำ นักบัณฑิตศึกษาสามารถดำ�เนินการ
ออกหนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาให้นักศึกษาได้
ภายใน 15 วัน ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น
5) มหาวิทยาลัยโดยสำ�นักวิชาการ แจ้งกำ�หนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้แก่มหาบัณฑิตทุกคน
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					4. การติดต่อกับ
u  ก่อนการศึกษา






















คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

1 )การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 1.1เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรทเี่ปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
  mฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7632 - 3
  m
 ฝ า่ ยทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ส�
ำ นกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7560 - 2
 ศูนย์ส ารสน เทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7788, 0 2503  3545, 0 2982 9700
m
  mเว็บไซต์ ของ มสธ . www.stou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
เข้าศึกษา
 1.2เพื่อซ ื้อระเบียบการสมัครร ะดับบัณฑิตศ ึกษา
  1) การสั่งซ ื้อทางไปรษณีย ์ (ชำ�ระค่าใบสมัคร ผ่านไปรษณีย์ Pay at Post เท่านั้น)
   m  ฝ่ายทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ส�
ำนกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิราช 
(ต ู้ ปณ.5 5 ปท.ห ลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)
  2) เดินท างมาซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
m อาคารบริการ 1 ชั้น 2

 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย (อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1)
m
 1.3	เพื่อส่งใบสม ัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นน ักศึกษาระดับบัณฑิตศ ึกษา
มาติดต่อส มัครด้วยตนเอง (ชำ�ระค่าสมัครเป็นเงินส ด)
  m อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
  m ศูนย์ว ิทยพัฒนา มสธ. ทั่วป ระเทศ 10 แห่ง
ส่ง ใบสมัคร ทางไปรษณีย์(ชำ�ระค่าส มัคร ด้วยPayatPostเท่านั้น)
  m ที่ท�ำ การไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2)ก ารติดต่อกับห น่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในสว่ นภูมภิ าค)
 2.1เพื่อส อ บถามข้อมูลหลักส ตู รที่เปิดส อน
  mศูนย์ว ิทยพัฒนา มสธ. ทั่วป ระเทศ 10 แห่ง
 2.2เพื
 ่อซื้อระเบียบการสมัคร ระดับบ ัณฑิตศึกษา
  m
 ศูนย์ว ิทยพัฒนา มสธ. ทั่วป ระเทศ 10 แห่ง
  m ศูนย์บ ริการการศึกษา มสธ. (โรงเรียนประจำ�จังหวัดท ุกจังหวัดท ั่วประเทศรวม 80 แห่ง)
 2.3เพื่อส่งใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นน ักศึกษาระดับบัณฑิตศ ึกษา
  m ศูนย์ว ิทยพัฒนา มสธ. ทั่วป ระเทศ 10 แห่ง (กรณีเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น)

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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u  ระหว่าง การศกึ ษา

























1
 )การต ิดต่อก ับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 1 .1 เรื่อ ง การจัดป ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดบั บั ณ
 ฑิตศึกษา
  m
 ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำ�นักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 
7565 - 7
1.2 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอนชุดวิชา ลาพักกา
 รศ
 ึกษา เปลี่ยนทอี่ ย่ ูเปล่ยี นสนามสอบ 
  ทำ�บัตรนักศึกษาใหม่ และการชำ�ระค่าธรรมเนียมคำ�ร้องต่างๆ เมื่อผ่านการอนุมัติจาก
สาขาวิชาแล้ว
m ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700
  m
 ฝ า่ ยทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา  ส�
ำนกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4
1.3 เรือ่ ง การเปลีย่ นแผนการศกึ ษา การลงทะเบียนลา่ ช้า การขอจดั ส อบทดแทน การขออนุมตั สิ อบ
  วิทยานิพนธ์ การสอบการศึกษาค้นคว้าอ ิสระ และสอบประมวลความรู้ 
  mคณะกรรมการบัณฑิตศ ึกษา ประจำ�สาขาวิชาทเี่ข้าศึกษา (ภาคผนวก)
  mอาจารย์ท ี่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้ร ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศ ึกษา
  m
 อาจารย์ท ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ก ารศึกษาค้นคว้าอ ิสระ
 1.4 เรื่อง สอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา
  m
 อาจารย์ท ี่ปรึกษาทางวิชาการที่ได้ร ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้าศ ึกษา
 1.5 เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชาต่างๆ และการอบรมเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต
  m ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำ�นักบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7565 - 7
 1.6 เรื่อง การสอบถามผลสอบชุดวิชาต่างๆ
  m เว็บไซต์ ของ มสธ. www.s tou.ac.th คลิกไปที่ บัณฑิตศ ึกษา ขอตรวจสอบผลสอบ
  m สอบถามผลสอบทาง Info Voice หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7799 กด 2
 1.7 เรื่อง การลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้
  mฝ า่ ยทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ส�
ำ นกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4
1.8 เรื่อง การตรวจสอบรูปแ บบ และการเข้าเล่มว ิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  m ฝ า่ ยสง่ เสริมม าตรฐานบณั ฑิตศ กึ ษา ส�
ำนกั บ ณั ฑิตศ กึ ษา (การตรวจรปู แ บบ) หมายเลขโทรศัพท์
 
0 2504 7568 - 9
m ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ. (การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ การศึกษา
ค้นคว้าอ ิสระ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7766
 1.9 เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนก ารทำ�วิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
  mฝ า่ ยสง่ เสริมม าตรฐานบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ส�
ำ นกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7568 - 9
1.10 เรือ่ ง การขนึ้ ท ะเบียนมหาบณั ฑิต ใบปริญญาบตั ร และใบรายงานผลการศกึ ษา และการขอหนังสือ
รับร องอื่นๆ
  m
 ฝ่ายทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา  สำ�นกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4
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คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

   1.11 เรื่อง การรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
  mสำ�นักก ารศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตร สัมฤทธิบ ัตรบัณฑิตศึกษา) หมายเลขโทรศัพท์ 
0 2504 7717 

2)การติดต่อก ับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)






2.1 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และคำ�ร้องต่างๆ 
  m งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ภาคผนวก)
 2.2 เรื่อง สถานทจี่ ัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชาต่างๆ
  m งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง (ภาคผนวก)

   หลังสำ�เร็จการศึกษา
u



1 )การติดต่อก ับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย









  1.1 เรื่อง กำ�หนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร
    m ฝ่ายพิธซี ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ สำ�นักวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7506 - 10
  m ฝ่ายพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร   สำ�นักบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 
0 2504 7605
  m ฝ า่ ยทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ส�
ำ นกั บ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4
m ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7194 - 5
 1.2  เรื่อง การสั่งจองเสื้อค รุยและของทรี่ ะลึก
  m สโมสร มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7790 - 1
 1.3  เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (ก่อนและหลังพิธีพระราชทาน
  ปริญญาบัตร)
  m ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศ ึกษา สำ�นักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7564

	

2)การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ในส่วนภูมิภาค)








 2.1 เรื่อง กำ�หนดการเข้าร ับพ ระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร
  m ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง (ภาคผนวก)

ภาคผนวก
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					1.รู้จักกับมหาวิทยาลัย




หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึก ษา มีดังนี้

1 .	หน่วยงานบริหาร ได้แก่ สำ�นักงานอ ธิการ บดี รับผิดชอบ งาน บริ
 หารต่างๆ ของ ม หาวิทยาลัย

 าย ใน และศูนย์สัมมนา
ประกอบด้วย  กองกล าง กองคลัง กองพ ัสดุ กองแผ น ง า น หน่วยตรวจสอบภ
2.	หน่วยงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน คือ

 1)	สำ�นักบริการการศึกษา

 ประกอบด้วย  สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศึก ษา ศูนย์บ ริการการศ ึกษาประจำ�ภูม ิภาค 
แ
 ละศูนย์บ ริการการสอนทางไปรษณ
 ยี  ์ มีหน้าท
 ร่ี บั ผ ดิ ช อ บกา รจดั ส ง่เอกสา รและวัสดกา
ุ รศ กึ ษา และบรกิ ารแน ะแนว
แก่นักศึกษา
 2)	สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา

 
  ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดระบบแ ละวิจัยส
 ื่อการ
 ศึกษา ศูน ย์บริการการสอนทาง
วิทยุและโทรทัศน์ ศนู ย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์ผลิตภาพยนตร์แ ละภาพถ่าย เพื่อก ารศึก ษา ฝ่าย วิศวกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสาร และศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบ ออกแบบผลิตและวิจัย
สื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาและสื่อการศึกษาอื่นๆ อันได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ 
เทปวีดทิ ัศน์ เทปเสีย ง  ซีดภาพ 
 บ ริการ
ี ซีด เีสยี ง เอกสารโสตทัศน์ สื่อป ร ะสม และสื่ออ ิเล็กท รอนิกสอื์ น่ ๆ รวมท ั้งให้
ด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3)สำ�นักวิชาการ
      ประก อ บ ด ว้ ย สำ�นักงานเลขานกุ าร ฝา่ ย ต �ำรา ฝา่ ยพฒ
ั น าคณาจ
 ารย์ ฝ่าย พ
 ฒ
ั น าหลั
 ก สูตร และการสอ น
และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมการแต่งตำ�รา 
การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรแก่
ู้ คณาจารย์ และก ารจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร

4)สำ�นักทะเบียนและวัดผล
 
 ประกอบด้วย  สำ�นักงานเลขา นุการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ และศูนย์วิชาการประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดทำ�แบบทดสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการสอบ การแจ้งผลสอบ 
ั นาแบบทดสอบ การจดั ร ะบบคลังข อ้ สอบและการให้บ ริการ
การออกเอกสารส�ำ คัญในการส�ำ เร็จก ารศกึ ษา การพฒ
ตอบปัญหาแก่นักศึกษาและผเู้รียนเฉพาะในระดับปริญญาตรีแ ละประกาศนียบัตรเท่านั้น

5)สำ�นักบรรณสารสนเทศ
       ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสนเทศ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
ศ นู ย์เทคโนโลยีบ รรณสารสนเทศ มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบงานการจดั บ ริการหอ้ งสมุดแ ละสารนิเทศในลกั ษณะเครือข า่ ย
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ห้องสมุดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับส่วนกลาง ณ อาคารบรรณสารและบางส่วนของอาคารวิชาการ 
1 มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิราช ในระดับจังหวัดจ ัดบ ริการ ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ใน
ห้องสมุดประชาชนประจำ�จังหวัด และห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร และในระดับภาค จัดบริการ ณ 
ศูนย์ว ิทยพัฒนา ซึ่งอ ยู่ในความดูแลของสำ�นักวิทยพัฒนาใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ว ิทยบริการบัณฑิต
ศึกษา โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำ�นวน  2 ศูนย์ 

6)	สำ�นักวิทยพัฒนา

  ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ตั้งอยู 
่ ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าช 
และศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี นครนายก 
นครสวรรค์ ล�ำ ปาง สุโขทัย จันทบุร 
ี อุบลราชธานี และอุดรธานี ศูนย์ว ิทยพัฒนาแต่ละแห่งให้บริการครอบคลุม
พื้นที่ 5 - 10 จังหวัดโดยรอบ ศูนย์วิทยพัฒนามีหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรองรับกิจกรรม
การสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล ตลอดจนเป็นเครือข ่ายการให้บ ริการ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

7)สำ�นักพิมพ์
 
 ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพ ิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่แ ละจัดจ ำ�หน่าย 
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดจำ�หน่ายเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย

8)	สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง

 ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายวิเคราะห์ โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายอุทยาน
การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดฝึกอบรม 
การจัดโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศ ึกษาแก่ป ระชาชนทั่วไป และการจัดอุทยานการศึกษา

9)	สำ�นักคอมพิวเตอร์

  ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล 
และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนักศึกษา การดูแลรักษา และให้บริการผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การผลิตสื่อค อมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกอ บรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บ ริการตรวจกระดาษคำ�ตอบ

1 0)สำ�นักบัณฑิตศึกษา

  ประกอบดว้ ย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวดั ผลบณ
ั ฑิตศ กึ ษา ฝ่ายกจิ กรรมปฏิสมั พันธ์
บัณฑิตศึกษา ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายการศึกษานานาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทะเบียน           
และวัดผลบัณฑิตศึกษา การจัดก ิจกรรมการสัมมนาเสริม/เข้มประจำ�ชุดวิชา การสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์          
การพัฒนาหลักสูตรระดับบ ัณฑิตศึกษา งานโครงการความร่วมมือ และกิจก รรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับบ ัณฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสูตรหลังปริญญาตรี ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก)
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11)สถาบันวิจัยและพัฒนา

   ประกอบด้วย สำ�นักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งาน
วิจัย ศูนย์วิจัยทางการศึกษาทางไกล และศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน
การบริหารด้านการวิจัยแ ละพัฒนาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด ้านนโยบายและแผนงานวิจัย โดยท�
ำ หน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัย
แบบสหวิทยาการของสาขาวิชาและสำ�นักต่างๆ และการวิจัยที่มลี ักษณะเป็นการเฉพาะของมหาวิทยาลัยส ุโขทัย
ธรรมาธิร าช เพือ่ ให้ม หาวิทยาลัยเป็นศ นู ย์กลางของความเชีย่ วชาญในระบบการสอนทางไกล ตลอดจนการพฒ
ั นา
และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช

3. หน่วยงานวิชาการ
มีดังต่อไปนี้

ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา

1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา และระดับประกาศนียบัตร
(1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู กฎหมาย ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม งาน
สำ�นักงาน คอมพิวเตอร์ ช่าง การสาธารณสุข และการเกษตร) ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ (กลุ่มวิชา
งานสารสนเทศทั่วไปและกลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน) และประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาประถมศึกษา และแขนงวิชา
มัธยมศึกษา ปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง (2 ปี) แขนงวิชาประถมศึกษา แขนงวิชามัธยมศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา
แขนงวิชาการแนะแนว แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนง
วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐ
กิจ และแขนงวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
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ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอก
การตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

4) สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) ระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) และประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (1 ปี)
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ วิชาเอกกฎหมาย
มหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

		 5)		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับ

ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตร (1 ปี) วิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก
บริหารสาธารณสุข และวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

		 6)		 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และ วิชา
เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

		 7)		 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน และวิชาเอก
พัฒนาการเด็กและครอบครัว และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน วิชาเอกพัฒนาการ
เด็กและครอบครัว วิชาเอกธุรกิจการอาหารและวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและ
สังคม

8)		 สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
และ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองและ
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
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9) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนงวิชาการ
จัดการการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์ และระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง (2 ปี) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนง
วิชาการจัดการการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร

			 10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง (3 ปี) และระดับ
ประกาศนียบัตร (1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสือ่ สาร
มวลชน
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

			 11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง (2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร
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2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ทำ�หน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย               
ธรรมาธิราช คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำ�นาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. สภามหาวิทยาลัย

   มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทะนุบำ�รุงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ
2. จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
4. พิจารณาการจัดตัง้ ยุบรวม และเลิกสำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน สำ�นัก และสาขาวิชาแล้วแต่กรณี
5. อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
6. พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำ�
7. อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี ผู้ อำ � นวยการสถาบั น ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก
รองผู้อำ�นวยการสถาบัน รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
8. จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
10. หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

2. สภาวิชาการ

มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พิจารณากำ�หนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
2. เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
3. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถาบัน สำ�นักและสาขา
4. พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
5. เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7. จัดหาวิธกี ารอันจะยังการศึกษา การวิจยั และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิง่ ขึน้
8. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ�การใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
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3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สภาวิชาการจะแต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึน้ เพือ่ รับผิดชอบ
การบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน้าที่
(1) เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(2) วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(3) วางแผนการรับนักศึกษา การจัดระบบระเบียบและการประเมินผลการศึกษา
(4) วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
(5) ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(6) ควบคุมการดำ�เนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(7) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
(8) ประสานงานนโยบายเกีย่ วกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาต่างๆ
(9) ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ 2 ปี
การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น        
สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆ เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำ�หนด

4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา

สภาวิชาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา แต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำ�สาขาวิชา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารงานบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา จะเสนอแต่งตัง้ ได้เฉพาะสาขาวิชา
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าที่
(1) ดำ�เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำ�เนินงานที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2) พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
(3) พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบประมวลความรูต้ อ่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(4) อนุมัติการโอน การเปลี่ยนวิชาเอก และการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า 2 ภาคการศึกษา
(5) อนุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(6) ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) อนุมัติการตัดสินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(8) อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ 2 ปี
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3. ศูนย์บริการการศึกษา

3.1
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (10) แห่ง

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (จังหวัด) และสถานที่ตั้ง

พื้นที่ให้บริการ (จังหวัด)

  1. นครศรีธรรมราช
นครศรี ธ รรมราช พั ท ลุ ง  ตรั ง         
     169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001 สุ ร าษฎร์ ธ านี  กระบี่   พั ง งา ภู เ ก็ ต 
     ตู้ ปณ.33 ปทฝ. ศาลามชี ัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
ระนอง ชุมพร
     โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8 โทรสาร 0 7537 8686
     E - mail Address: nr.a doffice@stou.ac.th
  2.นครสวรรค์
     105/35 หมูท่  ี่ 10 ถ.สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก (117) ต.วัดไทรย์ อ.เมือง 
     จ.นครสวรรค์ 60000 
     โทรศัพท์ 0 5622 2148, 0 5622 2416, 0 5622 2450, 0 5622 2521, 
     0 5622 8414 
     โทรสาร 0 5622 3010 
     E - mail Address: nw.adoffice@stou.ac.th

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
สระบุรี ลพบุรี  อ่างทอง เพชรบูรณ์ 
พิจิตร

3.อุบลราชธานี
     199 หมูท่  ี่ 10 ต.แจระแม ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
     โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6 
     โทรสาร 0 4528 1890 
     E - mail Address: ub.adoffice@stou.ac.th

อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ ศรีสะเกษ 
ยโสธร  มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ นครพนม


4.เพชรบุรี
    90 หมูท่  ี่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000       
    โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 55 
    โทรสาร 0 3241 9247 
    E - mail Address: pb.adoffice@s tou.ac.th
5.สุโขทัย
    4 หมูท่  ี่ 7 ถ.สุโขทัย - กำ�แพงเพชร (101) กม. 429 ข้างวิทยาลัยพลศึกษา 
    ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000  
    โทรศัพท์ 0 5562 0654, 0 5562 0663, 0 5565 1099 - 101
    โทรสาร 0 5562 0655, 0 5565 1103 
    E - mail Address: sk.adoffice@stou.ac.th

เพชรบุ รี   สมุ ท รสงคราม ราชบุ รี
สมุทรสาคร กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี
นครปฐม
       
สุโขทัย พิษณุโลก ก�ำ แพงเพชร ตาก 
อุตรดิตถ์

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (จังหวัด) และสถานที่ตั้ง

พื้นที่ให้บริการ (จังหวัด)

6. ลำ�ปาง
    หมู่ท ี่ 2 ถ.ลำ�ปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง 52190 
    โทรศัพท์ 0 5426 9531 - 4
    โทรสาร 0 5426 9534 
    E - mail Address: lp.adoffice@stou.ac.th

ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน

7. อุดรธานี
หมู่ท ี่ 10 บ้านคำ�กลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
    โทรศัพท์ 0 4229 2495 - 500 
    โทรสาร 0 4229 2494 
    E - mail Address: ud.adoffice@stou.ac.th
8. จันทบุรี
    หมู่ท ี่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุร  ี 22150 
    โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3 
    โทรสาร 0 3938 9434 
    E - mail Address: jl.adoffice@stou.ac.th

อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู หนองคาย 
ชัยภูมิ ขอนแก่น   เลย  สกลนคร 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา

จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ชลบุร ี

9. ยะลา 
    116 หมูท่  ี่ 4 ถ.ท่าสาป - ลำ�ใหม่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
    โทรศัพท์ 0 7322 2922 - 31 
    โทรสาร 0 7322 2927
    E - mail Address: yl.adoffice@stou.ac.th

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

10.นครนายก
    หมู่ท ี่ 5 ต.ศรีก ะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 
    โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 50 
    โทรสาร 0 3730 6244 
    E - mail Address: nk.adoffice@stou.ac.th

น ครนายก ป ราจี น บุ รี ปทุ ม ธานี
นนทบุ รี  ก รุ ง เทพฯ ฉะเชิ ง เทรา 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ

 

3.2ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด มีจ ำ�นวน  79 ศูนย์ ดังนี้









 1. ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 2. ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 3. ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 4. ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 


โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  

โทร. 0 2279 7124, 0 2279 2429 ต่อ 138, 112
โรงเรียนสารวิทยา
โทร. 0 2579 2761 ต่อ 120, 0 2579 3646
โรงเรียนบางกะปิ 
โทร. 0 2377 6707 ต่อ 103
โรงเรียนสุรศักดิ์ม นตรี 
โทร. 0 2277 3692 ต่อ 103, 0 2632 7321 ต่อ 120
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 5. ศูนย์บ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 
โทร. 0 2866 1882 - 3 ต่อ 616
 6. ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
 
โทร. 0 2211 0942 ต่อ 102 
 7. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ
 
โทร. 0 2395 5344 ต่อ 141


 8. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดน นทบุรี 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

โทร. 0 2525 0470, 0 2966 7053
 9. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดป ทุมธานี 
โรงเรียนปทุมวิไล

โทร. 0 2581 6773
10.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โทร. 0 3524 1099, 0 3524 1999
11.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โทร. 0 3641 1051 
12. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
โรงเรียนสิงห์บุรี
 
โทร. 0 3651 1521
13.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดช ัยนาท 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โทร. 0 5641 1507, 0 5641 1645
14.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอ ุทัยธานี 
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 
โทร. 0 5651 1334 
15.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดน ครนายก 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โทร. 0 3731 1254 - 5, 0 3732 1511 - 2 ต่อ 113
16.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสระบุรี 
โรงเรียนสระบุรวี ิทยาคม

โทร. 0 3621 1206 ต่อ 132
17.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนชลกันยานุกูล

โทร. 0 3827 8581 ต่อ 103 
18.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดฉ ะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 

โทร. 0 3851 1249 ต่อ 113
19.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง 

โทร. 0 3721 1070  ต่อ 115
20.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

โทร. 0 3441 2020 - 104
21.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดส มุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

โทร. 0 3471 1221
โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ 
22.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดราชบุรี 
 
โทร. 0 3233 7302 ต่อ 112, 0 3232 2406

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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 23. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดก าญจนบุรี

 24. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
 
 25. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 26. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

 27. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 28. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดระยอง 

 29. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 30. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดตราด 

 31. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 32. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

















 33. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดลำ�พูน 

 34. ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดลำ�ปาง 

 35. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน

 36. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเชียงราย 

 37. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพะเยา 

 38. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดแพร่ 

 39. ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดน่าน 


โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โทร. 0 3451 1060 ต่อ 134
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โทร. 0 3561 2643 ต่อ 222
โรงเรียนสงวนหญิง
โทร. 0 3552 1659  ต่อ 112
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โทร. 0 3242 5404, 0 3242 5052 
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โทร. 0 3261 1103
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทร. 0 3861 8914
โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ
โทร. 0 3931 1170
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โทร. 0 3951 1151, 0 3952 1521
โรงเรียนเฉลิมขวัญส ตรี
โทร. 0 5524 1947, 0 5525 8003 ต่อ 322
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โทร. 0 5341 9037 - 9  ต่อ 106 108, 502, 
0 5350 3207
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โทร. 0 5351 1011 - 116
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โทร. 0 5422 7603, 0 5422 2122 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โทร. 0 5361 1349
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โทร. 0 5371 1018


โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โทร. 0 5448 3041
โรงเรียนพิริยา ล ัย
โทร. 0 5451 1104  ต่อ 119
โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ิทยาคาร
โทร. 0 5471 0411
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4 0. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอ ุตรดิตถ์ 

41. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

42. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดตาก


43. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดน ครสวรรค์ 


คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

โรงเรียนอุตรดิตถ์
โทร. 0 5541 1104
โรงเรียนสุโขทัยว ิทยาคม
โทร. 0 5561 1786
โรงเรียนตากพิทยาคม
โทร. 0 5551 1134
โรงเรียนสตรีน ครสวรรค์
โทร. 0 5622 1207 ต่อ 160, 0 5622 1678, 
0 5622 1376
44.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดก�ำ แพงเพชร
โรงเรียนกำ�แพงเพชรวิทยาคม

โทร. 0 5571 1212 ต่อ 107
45.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

โทร. 0 5672 2209
46.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพิจิตร 
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โทร. 0 5661 1265 - 113
47.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดส งขลา 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ

โทร. 0 7431 3402
48.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดชุมพร 
โรงเรียนศรีย าภัย

โทร. 0 7750 3376  ต่อ 111, 0 7750 3376 ต่อ 111
49.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดระนอง 
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

โทร. 0 7781 1078
50.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศ รีธรรมราช

โทร. 0 7535 6137, 0 7534 1077, 0 7534 8082,
 0 7534 4031
51.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โทร. 0 7727 2300 - 3067, 0 7728 7512 ต่อ  6120
52.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดภ ูเก็ต 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โทร. 0 7621 2075  - 108 
53.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดกระบี่ 
โรงเรียนอ�ำ มาตย์พานิชนุกูล
 
โทร. 0 7561 1181
54.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพ ังงา 
โรงเรียนดีบุกพังงาวทิ ยายน

โทร. 0 7641 2065
55.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสตูล 
โรงเรียนสตูลวิทยา

โทร. 0 7471 1955
56.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดน ราธิวาส 
โรงเรียนนราธิวาส

โทร. 0 7354 1771

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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5 7.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดย ะลา 

58.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพ ัทลุง 

59.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดตรัง


60.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดข อนแก่น 

61.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
62.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเลย


63.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

64.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดหนองคาย 

65.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดน ครราชสีมา
 
66.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

67.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสกลนคร 

68.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดน ครพนม 

69.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดม ุกดาหาร 

70.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

71.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

72.  ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

73. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

74. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 


โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง
โทร. 0 7321 2820  ต่อ 109
โรงเรียนพัทลุง
โทร. 0 7461 3022 ต่อ 101
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โทร. 0 7521 9880, 0 7521 8794 ต่อ 126
โรงเรียนขอนแก่นวทิ ยายน
โทร. 0 4333 3724
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โทร. 0 4381 1278
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โทร. 0 4281 1290, 0 4281 1120
โรงเรียนอุดรพิทยานกุ ูล
โทร. 0 4222 3260, 0 4232 8773
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โทร. 0 4241 1203  ต่อ 130
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โทร. 0 4421 4558
โรงเรียนชัยภูมิภักดีช ุมพล
โทร. 0 4481 1849  ต่อ 104
โรงเรียนสกลราชวิทยานกุ ูล
โทร. 0 4271 3566  ต่อ 222
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โทร. 0 4251 1188 ต่อ 102, 105
โรงเรียนมุกดาหาร
โทร. 0 4261 1087 ต่อ 119
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โทร. 0 4371 1585 ต่อ 108
โรงเรียนสตรีศึกษา
โทร. 0 4351 1410, 0 4351 9071
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โทร. 0 4461 2888
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โทร. 0 4451 1193 - 110
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โทร. 0 4561 2611 ต่อ 136, 0 4561 5916 

37
A











7 5. ศูนย์บ ริการการศึกษาจังหวัดอ ุบลราชธานี

76. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดย โสธร

77. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดส ระแก้ว 

78. ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดห นองบัวลำ�ภู
 
79.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอำ�นาจเจริญ
   

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

โรงเรียนนารีนุกูล
โทร. 0 4524 5800, 0 4524 4575
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โทร. 0 4571 1655 ต่อ 202
โรงเรียนสระแก้ว
โทร. 0 3724 1091
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โทร. 0 4231 2548
โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โทร. 0 4551 1959

3 .3ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีจำ�นวน  15  ศูนย์ ดังนี้








1.	 ภาคกลาง  จ�ำ นวน  4  ศูนย์ ได้แก่
 - โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2632 7321 ต่อ 120
0 2277 3692 ต่อ 103
โทร. 0 2525 0470,  0 2966 7053
โทร. 0 3425 5095

โทร. 0 3621 1206 

 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี
- มหาวิทยาลัยศ ิลปากร 
จังหวัดนครปฐม
  พระราชวังสนามจันทร์

- โรงเรียนสระบุรวี ิทยาคม
จังหวัดสระบุรี

2.	ภาคเหนือ   จ�ำ นวน  4  ศูนย์ ได้แก่

 - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5321 1972 

 - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0 5525 8003
 - โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
โทร. 0 5622 1207

 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จังหวัดตาก 
โทร. 0 5553 1094 


3.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จำ�นวน  3  ศูนย์ ได้แก่

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4521 4557 - 8
- โรงเรียนนารีนกุ ูล
จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4524 4575,
    
        

0 4524 5800    


- โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4222 3260,
      

0 4232 8773
	4.	ภาคตะวันออก จ�ำ นวน  2 ศูนย์ ได้แก่


- โรงเรียนชลกันยานุกูล
จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3828 2559 

  - โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ
จังหวัดจันทบุรี
โทร. 0 3931 1170
 5.	ภาคใต้  จ�ำ นวน  2  ศูนย์ ได้แก่  


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร. 0 3261 1103
- โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
  - โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา
โทร. 0 7431 3402




คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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3.4ศูนย์บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ห ้องสมุด) มีจำ�นวน  2  ศูนย์ ดังนี้ 




 1. หอสมุดรัชมังคลาภิเษก อำ�เภอหัวหิน จังหวัดป ระจวบคีรีขันธ์ 
ถนนเพชรเกษม อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3252 0171
 2. หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา  โทร. 0 7431 3402

3.5ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.

			
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด		
(เรียงตามตัวอักษร)
		 1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร
    


 
 

 





3. กาญจนบุรี
4. กาฬสนิ ธุ์
5. ก�ำ แพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุรี
 8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูมิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. ตาก
18. นครนายก
19. นครปฐม

สถานที่ตั้ง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง
ห้องสมุดประชาชนบางเขน
ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ
ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรส
ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำ�แพงเพชร
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
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  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด		
(เรียงตามตัวอักษร)

















  





20. นครพนม
21. นครราชสีมา
22. นครศรีธรรมราช
23. นครสวรรค์
24. นนทบุรี
25. นราธิวาส
26. น่าน
27. บุรีรัมย์
28. ปทุมธานี
29. ประจวบคีรีขันธ์
30. ปราจีนบุรี
31. ปัตตานี
32. พระนครศรีอยุธยา
33. พะเยา
34. พังงา
35. พัทลุง
36. พิษณุโลก
37. พิจิตร
38. เพชรบุรี
39. เพชรบูรณ์
40. แพร่
41. ภูเก็ต
42. มหาสารคาม
43. มุกดาหาร
44. แม่ฮ่องสอน
45. ยะลา
46. ยโสธร
47. ระนอง
48. ระยอง
49. ร้อยเอ็ด
50. ราชบุรี
51. ลพบุรี
52. ล�ำ ปาง

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

สถานที่ตั้ง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำ�ปาง

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท
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  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัด		
(เรียงตามตัวอักษร)









5 3. ล�ำ พูน
54. เลย
55. ศรีสะเกษ
56. สกลนคร
57. สง ขลา

58. สระบุรี
59. สระแก้ว
60. สมทุ รปราการ
61. สมทุ รสงคราม
62. สมุทรสาคร
63. สตูล
64. สิงห์บุรี
65. สพุ รรณบุรี
66. สุราษฏร์ธานี
67. สุรินทร์
68. สุโขทัย
69. หนองคาย
70. หนองบัวลำ�ภู

71. อ่างทอง
 72. อุดรธานี
73. อุตรดิตถ์
74. อุทัยธานี
 75. อุบลราชธานี
76. อำ�นาจเจริญ  

สถานที่ตั้ง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำ�พูน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
หอสมุดติณสูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำ�นาจเจริญ

นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและ
สือ่ การศึกษาเป็นกรณีพเิ ศษไว้ทเี่ รือนจำ�กลางบางขวาง เรือนจำ�กลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถาน
วัยหนุ่มกลาง และเรือนจำ�กลางนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังด้วย
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับการปรับหน่วยกิตของชุดวิชา
ระดับบัณฑิ ตศึกษา และเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตรระดับอุดมศึก ษา พ.ศ.
๒๕๔๘ และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเรื่ องแนวทางการปฏิ บ ัติ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ต้งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ข้อ ๕ อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจวางระเบียบ ออกประกาศและคาสั่งโดย
ความเห็ นชอบของสภาวิชาการ หรื อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี เพื่อปฏิ บตั ิการ
ตามข้อบังคับนี้
กรณี ที่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้หรื อต้องวินิจฉัยตีความข้อบังคับนี้ ให้สภาวิชาการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๖ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค โดยแบ่งปี การศึกษาออกเป็ นสอง
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ งมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัดภาค
พิเศษ ซึ่ งมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณี ที่หลักสู ตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสู ตรนั้นแตกต่างจากที่กาํ หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กาํ หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ภายใต้การให้คาํ แนะนําปรึ กษาอย่างเป็ นระบบ การถ่ายทอดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ทาง
วิชาการผ่านสื่ อการสอนทางไกลและสื่ ออื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยจัดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ เป็ นชุดวิชา
ที่มีลกั ษณะบูรณาการ มีค่าชุดวิชาละ ๖ หน่วยกิต ยกเว้น ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
(๓) มหาวิทยาลัยจัดระบบและวิธีการศึกษา การให้ความรู้ และการให้คาํ แนะนําปรึ กษา
ด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาตามแต่ละช่ วงเวลาที่ เหมาะสม รวมทั้งเข้าร่ วมกิ จกรรม
ปฏิสัมพันธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสู ตร
(๔) มหาวิทยาลัยจัดให้มีแหล่งบริ การการศึกษาในส่ วนกลาง ณ สํานักบรรณสารสนเทศ
และส่ วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์วิทยบริ การการศึกษาอื่นๆ ทัว่
ประเทศ
หมวด ๓
หลักสู ตร
ข้อ ๗ โครงสร้างหลักสู ตร
(๑) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต เป็ นการศึก ษาหลัง หลัก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี มี
วัตถุประสงค์ให้ผศู้ ึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถเชิ งวิชาการและวิชาชี พ เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดหลักสู ตรมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่ วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริ ม
ประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื ออบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
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(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท
หลักสู ตรปริ ญญาโท ตลอดหลักสู ตรมี หน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต แบ่งการศึกษา
เป็ น ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั มีการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาตาม
แผน ก มี ๒ แบบ คือ แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒
แบบ ก ๑ ทาวิทยานิ พนธ์ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่ วยกิ ต และผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่ ง ของผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้รับการตี พิมพ์หรื อได้รับการยอมรั บให้ตีพิ มพ์ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งต้องเข้ารับ
การอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์มหาบัณฑิต หรื อการอบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิต
แบบ ก ๒ ศึ กษาชุ ดวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่ วยกิ ต ทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต และผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้
ตี พิ ม พ์ใ นวารสารหรื อสิ่ ง พิ ม พ์ท างวิ ช าการ หรื อเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) รวมทั้งต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์มหาบัณฑิต หรื ออบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต
(ข) แผน ข ศึ กษาชุ ดวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่ วยกิ ต และท าการศึกษาค้นคว้าอิ สระ
ไม่น ้อ ยกว่า ๖ หน่ ว ยกิ ต และสอบประมวลความรู ้ และเข้า รับ การอบรมเข้ม เสริ ม ประสบการณ์
มหาบัณฑิต หรื อการอบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิต
(๓) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง เป็ นการศึกษาหลังหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท มี
วัตถุประสงค์ให้ผศู้ ึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ตลอดหลักสู ตรมีหน่ วยกิ ตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้ม
เสริ มประสบการณ์ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง หรื ออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชี พประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ชั้นสู ง
(๔) หลักสู ตรปริ ญญาเอก
หลักสู ตรปริ ญญาเอก เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสู ง
แบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แบบ คือ
(ก) แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั มีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนชุ ดวิช าเพิ่มเติมหรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้ นโดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่ตอ้ งผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา และ
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอทาดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานดุษฎี นิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หรื อในระดับนานาชาติ รวมทั้งต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริ มประสบการณ์ดุษฎีบณั ฑิต โดย
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แบบ ๑.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท ต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี ต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ ดุษฎี นิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุ ณภาพใน

(ข) แบบ ๒ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั มีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสู งและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พ ผูเ้ ข้าศึกษาต้องศึกษาชุ ดวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอทาดุ ษฎีนิพ นธ์ ทั้งนี้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานดุษฎี นิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์
หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง
(Peer Review) และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรื อในระดับนานาชาติ รวมทั้งต้องเข้ารับการสัมมนาเข้ม
เสริ มประสบการณ์ดุษฎีบณั ฑิต โดย
แบบ ๒.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท ต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี ต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน
ข้อ ๘ ประเภทของหลักสู ตร
(๑) “หลักสู ตรปกติ” หมายความว่า หลักสู ตรที่ใช้ภาษาไทยเป็ นสื่ อหลักในการเรี ยนการสอน
หรื อมีบางชุดวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรื ออาจใช้ภาษาอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมหรื อความจาเป็ น
(๒) “หลักสู ตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสู ตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีความเป็ นสากล และ
เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่ อในการเรี ยน
การสอน
หมวด ๔
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๙ “ระยะเวลาการศึกษา” หมายความว่า เวลาการศึกษาทั้งหมดที่ใช้เพื่อการศึกษาและสร้าง
ผลงานทางวิชาการที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร อันได้แก่ การเรี ยนชุ ดวิชา การทํางานวิจยั การทําวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรื อดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์
ระยะเวลาการศึ กษาตามวรรคหนึ่ ง ให้เริ่ ม นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ ก ษาแรกที่ เข้า ศึ กษาใน
หลักสู ตรจนถึงภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาสอบผ่านและดําเนินการครบถ้วนตามหลักสู ตร
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ข้อ ๑๐ ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
ข้อ ๑๑ ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
ข้อ ๑๒ ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง มีระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
ข้อ ๑๓ ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ไม่เกิน ๙ ปี การศึกษา สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท
(๒) ไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี
หมวด ๕
การสมัครและการรับเข้ าศึกษา
ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา
(๑) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามที่หลักสู ตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) หลักสู ตรปริ ญญาเอก
(ก) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสู ง ตามที่หลักสู ตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยกําหนด หรื อ
(ข) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ในสาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั กับหลักสู ตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรี ยนดีมาก และมีพ้ืนความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําดุ ษฎี นิพนธ์ หรื อมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๕ การรับเข้าศึกษา
การรับเข้าศึกษากระทําโดยวิธีการคัดเลือก หรื อโดยวิธีการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนด ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็ นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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(๑) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เป็ นผูก้ าํ หนดเงื่อนไข วิธีการ และจํานวนนักศึกษาที่
จะรับในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
(๒) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา อาจพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาเป็ นกรณี
พิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
(๓) การรับเข้าศึกษา จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครส่ งหลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์ ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๖ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(๑) การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
(๒) เมื่อมหาวิทยาลัยได้ข้ ึ นทะเบียนผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาแล้ว ให้ดาํ เนิ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติ และการมีลกั ษณะต้องห้ามของผูน้ ้ นั ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้รับผูน้ ้ นั เข้าศึกษา
โดยให้มีคณะกรรมการทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลกั ษณะต้องห้ามของผูเ้ ข้าศึกษาให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับนี้ กรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในวรรคหนึ่ งได้
ให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็ นคราว ๆ ไป คราวละไม่เกิน ๖ เดือน
การได้มาซึ่ งคณะกรรมการ หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารตรวจสอบ และการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ต้องปฏิบตั ิตามวินัยนักศึกษาตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดโทษทางวินัย ผูม้ ี อ าํ นาจสั่ งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธี การในการ
พิจารณาลงโทษทางวินยั ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
ประเภทของนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็ น
(๑) “นักศึกษาสามัญ” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษาโดย
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) “นักศึกษาทดลองเรี ยน” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษา
ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งเมื่อผ่านการประเมินผลหรื อครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับ
เข้าเป็ นนักศึกษาสามัญตามหลักสู ตรในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ ให้นบั ระยะเวลาการทดลองเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสู ตร
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาประจําสาขาวิชา โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมิได้รับประกาศนียบัตรหรื อ
ปริ ญญาใดปริ ญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น ๓ ประเภท ดังนี้
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(๑) ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษา
(๒) นักศึกษาเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
(๓) ผูเ้ ข้าศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
หมวด ๗
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๙ นัก ศึ ก ษาใหม่ต้องลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ส มัค รเข้า ศึ ก ษาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าเป็ นนักศึกษา ยกเว้น กรณี มีความจาเป็ น
และได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย โดยต้องลาพักการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งปี การศึกษา
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรี ยนแบ่ง เป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) การลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน
(๒) การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนติดต่อกันทุกภาคการศึกษา หากมีความจาเป็ นต้องลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ยนื่ คาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากลงทะเบียนเกิน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา
ข้อ ๒๓ กรณี มีความจาเป็ นเมื่อคานึ งถึ งความรู ้พ้ืนฐานของนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา อาจกาหนดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั เรี ยนชุดวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ม
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหน่วยกิต หรื อตามระบบเหมาจ่ายที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรแล้ว แต่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาต้องชาระค่าบารุ งการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๕ การขอเพิม่ และการถอนชุดวิชาเรี ยน ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของชุดวิชาที่ศึกษามาแล้วทั้งจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึ กษาอื่ น การเที ยบผลการศึ กษาและเที ยบประสบการณ์ เข้าสู่ การศึ กษาในระบบ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรื อหลักสู ตร การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรื อตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๘
การลาพักการศึกษา
ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่มีความจาเป็ นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงจะถือว่าการลาพักการศึกษานั้นมีผลสมบูรณ์
ข้อ ๒๙ นัก ศึ ก ษาสามารถลาพัก การศึ ก ษา เป็ นรายภาคการศึ ก ษา แต่ ท้ ัง นี้ ไม่ เ กิ น ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกัน
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กรณี ที่นกั ศึกษามีความจาเป็ นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาให้นบั ระยะเวลาการลาพักเป็ นการลาพัก
การศึกษาเต็มภาคการศึกษา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาที่มีความจาเป็ นต้องลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา ต้องยื่นคาร้องขอลาพัก
การศึกษา ภายในกาหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็ นการถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนไว้
ข้อ ๓๒ การยืน่ คาร้องขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา หากกระทาภายหลังกาหนดเวลา
การถอนชุดวิชา ให้ถือว่าเป็ นการขาดสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนไว้
ข้อ ๓๓ นัก ศึก ษาที่ไ ด้รับอนุ มตั ิใ ห้ล าพัก การศึ ก ษา ต้องช าระค่า บารุ ง การศึ กษาเพื่อรั ก ษา
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องยื่นคาร้องขอกลับ
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา พร้อมชาระค่าบารุ งการศึกษาและค่าลงทะเบียนชุดวิชา
ข้อ ๓๕ ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระยะเวลาศึกษาตามหลักสู ตร
หมวด ๙
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๖ การประเมินผลการศึกษาและการสอบ
(๑) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาจากผลงานที่ ม อบหมายให้ท า การสอบชุ ด วิช าประจาภาค
การศึกษา และการเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์ หรื อประสบการณ์วิชาชี พตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา เป็ นการสอบประจาภาคการศึกษา เพื่อ
วัดว่า นัก ศึก ษามี ค วามรู ้ ในชุ ดวิช า ซึ่ งอาจเป็ นการสอบข้อเขีย นหรื อการวัดผลการศึ กษาโดยวิธี อื่น โดย
นักศึก ษาจะต้องสอบชุ ดวิชาทุ กชุ ดวิชาที่ ลงทะเบีย นเรี ยนไว้ เว้นแต่ ชุดวิชานั้นได้ถ อนอย่างถู กต้องตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
(ข) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์ หรื อประสบการณ์ วิชาชี พตามที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร เป็ นกิ จกรรมที่ กาหนดให้นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต และหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่ งเสริ มภาวะ
ผูน้ า รวมทั้งการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนสาเร็ จการศึกษา
หรื อตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
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(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท
แผน ก แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ ประเมินผลการศึกษาจาก ผลงานที่ได้รับมอบหมายให้
ทา การสอบชุ ดวิชาประจาภาคการศึกษา การสอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเข้มเสริ ม
ประสบการณ์หรื อประสบการณ์วชิ าชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา เป็ นการสอบประจาภาคการศึกษา เพื่อ
วัดว่า นัก ศึ ก ษามีค วามรู้ ในชุ ดวิช า ซึ่ งอาจเป็ นการสอบข้อเขีย นหรื อการวัดผลการศึ กษาโดยวิธี อื่น โดย
นักศึ ก ษาจะต้องสอบชุ ดวิชาทุ กชุ ดวิชาที่ ลงทะเบี ย นเรี ยนไว้ เว้นแต่ ชุดวิชานั้นได้ถ อนอย่างถู กต้องตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
(ข) การสอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิ พนธ์
ของนักศึก ษาหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมิ นคุ ณภาพผลงาน การทดสอบ
ความรู ้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า กระทาโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จานวนไม่เกิน ๔ คน
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์โดย
ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจําสาขาวิชา และถื อว่าสอบผ่านวิทยานิ พนธ์ เมื่อ
คณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิ สอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ไม่เกิ น
๒ ครั้ง
(ค) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์ ม หาบัณฑิ ตหรื อประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต เป็ นกิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ทักษะและบุคลิ กภาพที่เหมาะสม ส่ งเสริ มภาวะผูน้ า รวมทั้งการส่ งเสริ ม คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนสาเร็ จการศึกษาหรื อตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
แผน ข ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา การสอบชุดวิชาประจา
ภาคการศึกษา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้ง
การเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์หรื อประสบการณ์วชิ าชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา เป็ นการสอบประจาภาคการศึกษาเพื่อ
วัดว่า นัก ศึ ก ษามีค วามรู้ ในชุ ดวิช า ซึ่ งอาจเป็ นการสอบข้อเขี ย นหรื อการวัดผลการศึ กษาโดยวิธี อื่น โดย
นักศึ ก ษาจะต้องสอบชุ ดวิชาทุ กชุ ดวิชาที่ ลงทะเบี ย นเรี ยนไว้ เว้นแต่ ชุดวิชานั้นได้ถ อนอย่างถู กต้องตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
(ข) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็ นการสอบข้อเขียน
และการสอบปากเปล่า หรื อเป็ นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ข เพื่อ
วัดความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วของนักศึกษา โดยนักศึกษามีสิทธิ สอบประมวล
ความรู้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสู ตรหรื อกาลังศึกษาชุ ดวิชาในภาคการศึกษาสุ ดท้าย และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ การสอบให้สอบข้อเขียนเป็ นหลัก ส่ วนการสอบปากเปล่าเพิ่มเติมให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียนประกอบด้วย ๒ ส่ วน
คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ โดยมี ระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ชัว่ โมง กระทาโดย
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คณะกรรมการสอบประมวลความรู้แยกตามหลักสู ตรหรื อแขนงวิชา จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิ สอบประมวลความรู้ไม่เกิน
๒ ครั้ง
(ค) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ นการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความ
เข้าใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ข ประกอบด้วย การตรวจประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงาน
ของกรรมการ กระทาโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนไม่เกิน ๒ คน คณะกรรมการ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิช าเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง และถื อ ว่า สอบผ่ า นการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ เมื่ อ
คณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิ สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกิ น
๒ ครั้ง
(ง) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์มหาบัณฑิตหรื อประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต เป็ นกิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่ งเสริ มภาวะผูน้ า รวมทั้งการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาค
การศึกษาสุ ดท้ายก่อนสาเร็ จการศึกษาหรื อตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
(๓) หลักสู ตรปริ ญญาเอก
ประเมินผลการศึกษาจากการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบชุ ดวิชาประจาภาค
การศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบปกป้ อง
ดุษฎีนิพนธ์ และการเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริ มประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ดังนี้
(ก) การสอบภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก ให้เป็ นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ข) การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา เป็ นการสอบประจาภาคการศึกษา เพื่อ
วัดว่า นัก ศึ ก ษามีค วามรู้ ในชุ ดวิช า ซึ่ งอาจเป็ นการสอบข้อเขีย นหรื อการวัดผลการศึ กษาโดยวิธี อื่น โดย
นักศึก ษาจะต้องสอบชุ ดวิชาทุ กชุ ดวิชาที่ ลงทะเบีย นเรี ยนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถ อนอย่างถู กต้องตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
(ค) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็ นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่า หรื อเป็ นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก เพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในทฤษฎีพ้ืนฐานและระเบียบวิธีวิจยั เพื่อวัดศักยภาพในการเป็ นผูม้ ีสิทธิ
เสนอโครงการดุ ษ ฎี นิพ นธ์ กระท าโดยคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง จานวนไม่เกิ น ๓ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน ๒ ครั้ง
(ง) การสอบโครงการดุ ษ ฎี นิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ กระทาโดยคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
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เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง จานวนไม่เกิน ๕ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจา
สาขาวิช า และเมื่ อ มหาวิท ยาลัย ได้อนุ มตั ิ โครงการดุ ษฎี นิพนธ์ แล้ว หากมี การเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ที่ เป็ น
สาระส าคัญเกี่ ยวกับโครงการดุ ษฎี นิพนธ์ นักศึ กษาต้องยื่ นค าร้ องขออนุ ม ตั ิ เปลี่ ยนแปลงต่ อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎี
นิ พนธ์ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจาสาขาวิชา และต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะดาเนินการได้
(จ) การสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุ ณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของ
นักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระทาโดยคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ จานวนไม่เกิน ๕ คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง โดย
ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิชา
และถือว่าสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์เมื่อคณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิ
สอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน ๒ ครั้ง
(ฉ) การเข้า สั ม มนาเข้ม เสริ ม ประสบการณ์ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต หรื อ สั ม มนาเข้ม เสริ ม
ประสบการณ์วิชาชีพดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นกิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอกจะต้องเข้ารับการ
สัม มนาเพื่อพัฒ นาทัก ษะและบุ ค ลิ ก ภาพที่ เหมาะสม ส่ ง เสริ ม ภาวะผูน้ า รวมทั้ง การส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนสาเร็ จการศึกษาหรื อตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
ข้อ ๓๗ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา ให้กระทาเป็ นสัญลักษณ์ซ่ ึงมีความหมาย
และค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
ความหมาย
คะแนนต่อหน่วยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
๓.๐
C+
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
๒.๕
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
๒.๐
D
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
๑.๐
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
๐
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า ๒.๐ ถือว่าสอบไม่ผา่ น ต้องลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชานั้นใหม่
ข้อ ๓๘ ผลการศึกษา อาจแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
P (Passed)
สอบผ่านสาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory)
สอบไม่ผา่ นสาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
I (Incomplete)
การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดาเนิน
กิจกรรมครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
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IP (In Progress)
W (Withdrawn)

N (Not Graded and Credited)
SP (Suspended)
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๑๒
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจํานวนหน่วยกิต
ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น
การยกเลิก ใช้ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอถอนชุดวิชาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นไว้แ ล้ว ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลัย
กาหนด
ไม่นบั คะแนน
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน
ในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา

ข้อ ๓๙ การนับจํานวนหน่วยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คาํ นวณจากทุกชุดวิชาที่มี
ค่าคะแนน และให้กระทาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค
กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนเพื่อยกระดับคะแนน ให้บนั ทึกผลคะแนนในภาคการศึกษา
หลังสุ ด ตามที่เป็ นจริ ง ส่ วนผลการสอบเดิม จะบันทึกเป็ น N หรื อ SP
ข้อ ๔๐ นักศึกษาที่ทาํ การทุจริ ตในการสอบ ให้ดาํ เนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการสอบชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรื อระเบียบ/ประกาศอื่นที่
จะมีการแก้ไขโดยอนุโลม
ข้อ ๔๑ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดการประเมินผลการศึกษาอย่างอื่นเพิ่มเติมในแต่ละหลักสู ตรก็ได้
หมวด ๑๐
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ การสอบประมวลความรู้
การสอบวัดคุณสมบัติ และดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๔๒ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้
ภาษาไทย
การใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาอื่นในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
ข้อ ๔๓ ข้อกาหนดและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
หลัก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ก ก าหนดให้นัก ศึ ก ษาต้อ งท าวิท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นผลงานจากการ
ศึกษาวิจยั ในหัวข้อใด ๆ ที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั สามารถนาไปใช้อา้ งอิงและ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิและการวิจยั ต่อไปได้
การทาวิทยานิพนธ์ มีข้ นั ตอนดังนี้ คือ การลงทะเบียนชุ ดวิชาวิทยานิ พนธ์ การจัดทาและเสนอ
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ การพิจารณาและอนุ มตั ิโครงการวิทยานิ พนธ์ การทาวิจยั ตามโครงการวิทยานิ พนธ์
การเขี ย นวิท ยานิ พ นธ์ การสอบปกป้ องวิ ท ยานิ พ นธ์ การส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ และการเผยแพร่ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์
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(๑) การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชาครบตาม
หลักสู ตรหรื อตามที่สาขาวิชากาหนด
(ข) นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงทะเบียนได้ไม่เกิน
ภาคการศึกษาละ ๖ หน่วยกิต
(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุ ดวิชาวิทยานิ พนธ์ครบจานวนหน่ วยกิ ตตามหลักสู ตรแล้ว
จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสอบผ่านการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
(ง) เมื่ อนักศึ กษาลงทะเบี ยนชุ ดวิชาวิทยานิ พนธ์ แล้ว ต้องจัดท าและเสนอโครงร่ าง
วิทยานิ พนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(จ) นักศึกษาจัดทาโครงการวิทยานิพนธ์ เมื่อโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณา
และอนุมตั ิแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้
(ฉ) เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมตั ิโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการ
บัณ ฑิ ตศึ ก ษาประจาสาขาวิช า การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ป รึ ก ษา
วิท ยานิ พ นธ์ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษาประจาสาขาวิช า และต้องได้รับการอนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน จึงจะดาเนินการได้
(ช) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นผูป้ ระเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
(๒) ระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์
นักศึ กษาต้องทาวิทยานิ พนธ์ ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ หาก
นักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่กาหนดจะพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอผ่อนผันได้
หากมี เหตุ ผลและความจาเป็ นอย่า งยิ่งโดยนัก ศึ กษายื่นค าร้ องขอขยายเวลาการศึ ก ษาต่อคณะกรรมการ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช า เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบก่ อ น ขออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยคราวละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
(๓) การสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
(ก) การสอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทา
วิจยั โดยเฉพาะเรื่ องที่นกั ศึกษาทาวิจยั ความสามารถในการนาเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน
ความรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ ท าการวิ จ ัย ความสามารถเชิ ง ความรู ้ ความเข้า ใจ ความชัด เจน
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริ บในการตอบคาถาม เป็ นการสอบปากเปล่าที่เปิ ดให้บุคคลผูส้ นใจเข้าร่ วมฟั ง
การสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
(ข) การสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ กระทาโดยคณะกรรมการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จานวนไม่เกิ น ๔ คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
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มหาวิทยาลัย เป็ นประธาน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม เป็ น
กรรมการ และอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการก็ได้
(ค) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาเอก
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
(๔) เงื่อนไขในการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
(ก) นักศึกษาสามารถสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ได้ เมื่ อสอบผ่านชุ ดวิชาตามหลักสู ตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ข) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิ พนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็ นชอบขั้นสุ ดท้าย
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่ งให้คณะกรรมการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์พิจารณา
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ
(ค) คณะกรรมการสอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ ต้องเข้าร่ วมการสอบและประเมิ น ผล
วิทยานิ พนธ์ท้ งั คณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ ให้ดาเนิ นการ
สอบวิทยานิพนธ์ใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์เป็ นโมฆะ และถือว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสี ยงข้างมาก การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ให้
แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ
กรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย ทาให้ประธานหรื อกรรมการไม่อาจเข้าร่ วมการสอบปกป้ อง
วิทยานิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผา่ นเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์
(ง) นักศึกษามีสิทธิ สอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ ๒ ครั้ง กรณี ที่สอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์
ครั้งแรกไม่ผา่ น นักศึกษามีสิทธิ สอบใหม่อีก ๑ ครั้ง โดยยื่นคาร้องขอสอบปกป้ องวิทยานิ พนธ์ต่อมหาวิทยาลัย
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก
(จ) นักศึกษาต้องส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากวิทยานิพนธ์
ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ฉ) ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิทยานิ พนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม
(Proceedings)
(ช) ลิขสิ ทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็ นลิขสิ ทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาโดยมีการทา
ความตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ ๔๔ ข้อกาหนดและขั้นตอนการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ข กาหนดให้นกั ศึกษาต้องทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นผลงานจาก
การศึกษาวิจยั หรื อศึกษาในหัวเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่ งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั หรื อตามหลัก
วิชาการ สามารถนาไปใช้อา้ งอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหรื อทาการวิจยั ต่อไปได้
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การทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีข้ นั ตอนดังนี้คือ การลงทะเบียนชุ ดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัดทาและเสนอโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อได้รับการอนุมตั ิโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระทา
การวิจยั หรื อศึกษาตามโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่า
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการส่ งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๑) การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุ ดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ เมื่อลงทะเบียนเรี ยน
ชุดวิชาครบตามหลักสู ตรหรื อตามที่สาขาวิชากาหนด
(ข) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุ ดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระพร้ อมกับการสอบ
ประมวลความรู้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน
(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุ ดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระครบหน่ วยกิ ตที่ กาหนดใน
หลักสู ตร และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ แล้ว จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา จนกว่าจะสอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและส่ งเล่มสมบูรณ์
(ง) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ต้องจัดทาและ
เสนอโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมตั ิแล้ว
นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(จ) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา จะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระให้นกั ศึกษา เมื่อโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมตั ิ
(ฉ) เมื่อโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมตั ิแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
ต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจาสาขาวิชา การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับ ความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
ก่อนจึงจะดาเนินการได้
(ช) อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ นผูป้ ระเมินความก้าวหน้าในการทา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) ระยะเวลาในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาต้องทาการศึกษาค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้
หากนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่กาหนดจะพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอ
ผ่อ นผัน ได้ห ากมี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง โดยนัก ศึ ก ษายื่ น ค าร้ อ งขอขยายเวลาการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช า เพื่ อ ขอความเห็ นชอบก่ อน ขออนุ ม ตั ิ จ ากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
(๓) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อพิจารณาความสามารถในการทา
วิจยั หรื อศึ กษาในหัวเรื่ องที่ นักศึ กษาสนใจ ซึ่ ง มีค วามถูก ต้องตามระเบี ย บวิธีวิจยั หรื อตามหลัก วิช าการ
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สามารถนาไปใช้อา้ งอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหรื อทาการวิจยั ต่อไปได้ โดยเฉพาะเรื่ องที่นกั ศึกษาทา
วิจยั หรื อเรื่ องที่ศึกษา ความสามารถในการนาเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความรอบรู้ใน
เนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับ เรื่ องที่ ทาการวิจยั หรื อเรื่ องที่ศึกษา ความสามารถเชิ งความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริ บในการตอบคาถาม เป็ นการสอบปากเปล่าที่เปิ ดให้บุคคลผูส้ นใจเข้าร่ วมฟั ง
การสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
(ก) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ กระทาโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาแต่งตั้ง จานวน ๒ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เป็ นประธาน และผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เป็ นกรรมการ
(ข) คุ ณสมบัติ ของคณะกรรมการสอบการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ ต้องเป็ นผูไ้ ด้รั บ
ปริ ญญาเอกในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์ ก ัน หรื อเป็ นผูด้ ารงต าแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
(๔) เงื่อนไขในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ก) นัก ศึกษาสามารถสอบการศึ กษาค้นคว้าอิ สระได้ เมื่ อสอบผ่า นชุ ดวิชาตาม
หลักสู ตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ข) นักศึกษาต้องเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบ
ขั้นสุ ดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่ งให้คณะกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระพิจารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วันก่อนวันสอบ
(ค) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเข้าร่ วมการสอบและประเมินผล
การศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถดาเนินการสอบได้ ให้
ดาเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นโมฆะ และถือ
ว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยประเมินจากคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์ การแจ้งผลสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ
(ง) นัก ศึ ก ษามี สิ ทธิ สอบการศึ ก ษาค้นคว้าอิ ส ระ ๒ ครั้ ง กรณี ที่ส อบการศึ ก ษา
ค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผา่ น นักศึกษามีสิทธิ สอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ต่อมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก
(จ) นักศึกษาต้องส่ งการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(ฉ) ลิขสิ ทธิ์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นลิขสิ ทธิ์ ร่ วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
โดยมีการทาความตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ข้อ ๔๕ ข้อกาหนดและขั้นตอนการสอบประมวลความรู้
หลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ข กาหนดให้นักศึ กษาต้องสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive
Examination) เป็ นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่ า หรื อเป็ นการสอบข้อเขี ยนอย่างเดี ย วในสาขา
วิช าเอกและสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อวัดความสามารถในการบู รณาการความรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาไปแล้วของ
นักศึกษา
(๑) การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านชุ ดวิชาครบตามหลักสู ตร
หรื อกาลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุ ดท้าย หรื อตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้วแต่กรณี และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๒) การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่
ได้ศึกษาไปแล้วของนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ให้สอบข้อเขียนเป็ นหลัก ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ภาค
คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ ส่ วนการสอบปากเปล่าให้อยู่ในดุ ลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา
ประจาสาขาวิชา
(ก) การสอบประมวลความรู้ กระทาโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ที่คณะ
กรรมการบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ แยกตามหลักสู ตรหรื อ
แขนงวิชา จานวนคณะละไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิ น ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบประมวล
ความรู้ และกรรมการสอบประมวลความรู้ ๒ - ๔ คน
วาระการทาหน้าที่ ๑ ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
(ข) คุ ณสมบัติของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องเป็ นอาจารย์บ ณ
ั ฑิ ตศึกษา
ประจาหลักสู ตรนั้น และเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์ กนั หรื อเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิ ชานั้น หรื อสาขาวิชาที่ สั มพันธ์ ก ัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
(๓) เงื่อนไขในการสอบประมวลความรู้
(ก) นักศึ กษาสามารถลงทะเบี ยนชุ ดวิชาการศึ กษาค้นคว้าอิ สระพร้ อมกับการสอบ
ประมวลความรู ้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน
(ข) การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ภาค คือ ภาคทฤษฎี
และภาคประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ ชัว่ โมง
(ค) นักศึกษามีสิทธิ สอบประมวลความรู้ ๒ ครั้ง กรณี ที่สอบประมวลความรู ้ไม่ผา่ น
ภาคทฤษฎี หรื อภาคประยุกต์ในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิ สอบภาคทฤษฎี หรื อภาคประยุกต์ใหม่อีก ๑ ครั้ง
โดยยืน่ คาร้องขอสอบประมวลความรู ้ต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้
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ข้อ ๔๖ ข้อกาหนดและขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ
หลักสู ตรปริ ญญาเอก กาหนดให้นกั ศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็ นการ
สอบข้อเขี ยนและการสอบปากเปล่ า หรื อเป็ นการสอบข้อเขี ยนอย่างเดี ยวเพื่ อวัดความรู ้ พ้ื นฐาน ทักษะเชิ ง
วิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการทางานวิจยั เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษา
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
(๑) การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบวัดคุณสมบัติได้ เมื่อสอบผ่านชุ ดวิชาที่กาหนดให้ศึกษา
ในหลักสู ตร หรื อได้รับการอนุมตั ิจากสาขาวิชา
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวัดคุ ณสมบัติ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อวัด ความรู ้ พ้ื นฐาน ทัก ษะเชิ ง วิ เคราะห์
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ที่ได้ศึกษา และศักยภาพของนักศึกษาในการทางานวิจยั เพื่อแสดงถึง
ศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
(ก) การสอบวัดคุณสมบัติ กระทาโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ที่คณะ
กรรมการบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จานวนไม่เกิ น ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาหลักสู ตร
ปริ ญญาเอก เป็ นประธาน อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา เป็ นกรรมการ และอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการก็ได้
วาระการทาหน้าที่ ๑ ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
(ข) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องเป็ นอาจารย์บณั ฑิตศึกษา
ประจาหลักสู ตรนั้น และเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์ กนั หรื อเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิ ชานั้น หรื อสาขาวิชาที่ สั มพันธ์ ก ัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
(๓) เงื่อนไขในการสอบวัดคุณสมบัติ
(ก) การสอบวัดคุณสมบัติภาคข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ฉบับ คือ ฉบับวัด
ทฤษฎีพ้ืนฐานและระเบียบวิธีวิจยั และฉบับวัดสาระเนื้ อหาวิชาเอก โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่
น้อยกว่า ๖ ชัว่ โมง
(ข) นักศึกษามีสิท ธิ สอบวัดคุ ณสมบัติ ๒ ครั้ ง กรณี ที่สอบวัดคุ ณสมบัติ ไม่ผ่า น
ฉบับวัดทฤษฎีพ้นื ฐานและระเบียบวิธีวจิ ยั หรื อ ฉบับวัดสาระเนื้อหาวิชาเอกในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิ สอบ
ฉบับวัดทฤษฎีพ้ืนฐานและระเบียบวิธีวิจยั หรื อ ฉบับวัดสาระเนื้ อหาวิชาเอกใหม่อีกครั้งหนึ่ ง โดยยื่นคาร้อง
ขอสอบวัดคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยหลังจากการสอบครั้งแรกภายในภาคการศึกษาถัดไป
(ค) การสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐาน ทักษะเชิ งวิเคราะห์ และศักยภาพของ
นัก ศึ กษาในการทางานวิจยั เพื่ อแสดงถึ ง ศัก ยภาพและความพร้ อมของนักศึ ก ษาผูม้ ี สิ ทธิ เสนอโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรหรื อตามที่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากาหนด
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ข้อ ๔๗ ข้อกาหนดและขั้นตอนการทาดุษฎีนิพนธ์
หลักสู ตรปริ ญญาเอก กาหนดให้นกั ศึกษาต้องทาดุษฎีนิพนธ์เป็ นผลงานจากการศึกษาวิจยั หรื อ
ศึกษาในหัวเรื่ องที่ นัก ศึกษาสนใจ เพื่อให้ส ามารถบุก เบิก แสวงหาความรู้ ใ หม่ หรื อสามารถสร้ า งสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่ อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ ตนเชี่ ยวชาญกับศาสตร์ อื่น ๆ อย่า ง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวจิ ยั สามารถนาไปใช้อา้ งอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิและการวิจยั ระดับสู งต่อไปได้
การทาดุษฎีนิพนธ์ มีข้นั ตอนดังนี้คือ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อแสดงถึงศักยภาพ
และความพร้ อมของนักศึกษาผูม้ ีสิทธิ เสนอโครงการดุ ษฎี นิพนธ์ การลงทะเบียนชุ ดวิชาดุ ษฎี นิพนธ์ การ
จัดทาและเสนอหัวข้อพร้อมโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและอนุมตั ิหวั ข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดทาและ
เสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและอนุมตั ิโครงการดุษฎีนิพนธ์ การทาวิจยั ตามโครงการดุษฎีนิพนธ์ การ
เขียนดุษฎี นิพนธ์ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ การส่ งเล่มดุษฎี นิพนธ์ และการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์
(๑) การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
(ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
(ข) นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงทะเบียนเรี ยนได้
ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๒ หน่วยกิต
(ค) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้ว ต้องจัดทาและเสนอหัวข้อ
พร้อมโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย การพิจารณาและอนุมตั ิหวั ข้อดุษฎีนิพนธ์ให้เป็ นไปตามวิธีการที่
มหาวิท ยาลัย ก าหนด เมื่ อ หัว ข้อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ แ ล้ว นักศึ กษาต้องเข้า สั มมนาเข้ม ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
(ก) เมื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมตั ิแล้ว นักศึกษาต้องจัดทาและเสนอโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระทาโดยคณะกรรมการสอบโครงการ
ดุษฎี นิพนธ์ ที่คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จานวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการบริ หารหลักสู ตรปริ ญญาเอก หรื อกรรมการหลักสู ตรปริ ญญาเอก เป็ นประธาน อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎี
นิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม จานวน ๑-๒ คน เป็ นกรรมการ และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ
กรณี ที่ อาจารย์ที่ ป รึ กษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ร่ วม มี จ านวน ๒ คน ก าหนดให้ ต้ อ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรื อนอกสาขาวิชา จานวน ๑ คน
(ข) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาเอก
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัม พันธ์ ก ัน และต้องมี ประสบการณ์ ใ นการท าวิจยั ที่ มิ ใ ช่ ส่วนหนึ่ ง ของ
การศึกษา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท

60
๒๐

(ค) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โครงการดุษฎี นิพนธ์ที่ผ่าน
การพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎี นิพนธ์ เมื่อโครงการดุษฎีนิพนธ์
ได้รับอนุมตั ิแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ให้
(ง) เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมตั ิโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็ น
สาระส าคัญเกี่ ยวกับโครงการดุ ษฎี นิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นคาร้ องขออนุ มตั ิ เปลี่ ย นแปลงต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน จึงจะดาเนินการได้
(๓) การสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์
(ก) การสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทา
วิจยั โดยเฉพาะเรื่ องที่นกั ศึกษาทาวิจยั ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวจิ ยั ความสามารถในการนาเสนอผลงาน
ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความเชื่ อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่เชี่ ยวชาญ ความรอบรู ้ ในเนื้ อหาที่
เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาการวิจยั ความสามารถเชิงความรู ้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริ บ
ในการตอบคาถาม เป็ นการสอบปากเปล่าที่เปิ ดให้บุคคลผูส้ นใจเข้าร่ วมฟั งการสอบ โดยมีการติดประกาศ
ล่วงหน้าก่อนวันสอบ
(ข) การสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ กระทาโดยคณะกรรมการสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จานวนไม่เกิ น ๕ คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็ นประธาน อาจารย์ที่ ปรึ กษาดุ ษ ฎี นิพนธ์ หลักและอาจารย์ที่ป รึ ก ษาดุ ษฎี นิพ นธ์ ร่วม เป็ น
กรรมการ และอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการก็ได้
(ค) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาเอก
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
(๔) เงื่อนไขในการสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์
(ก) นักศึกษาสามารถสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อสอบผ่านชุ ดวิชาตามหลักสู ตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ข) นักศึกษาต้องเสนอดุษฎี นิพนธ์ และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็ นชอบขั้นสุ ดท้าย
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎี นิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่ งให้คณะกรรมการสอบปกป้ องดุษฎี นิพนธ์พิจารณา
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ
(ค) คณะกรรมการสอบปกป้ องดุ ษฎี นิ พนธ์ ต้องเข้าร่ วมการสอบและประเมิ น ผล
ดุษฎี นิพนธ์ท้ งั คณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ ให้ดาเนิ นการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็ นโมฆะ และถือว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการสอบดุษฎี นิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสี ยงข้างมาก การแจ้งผลสอบดุษฎีนิพนธ์ให้
แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ
กรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย ทาให้ประธานหรื อกรรมการไม่อาจเข้าร่ วมการสอบปกป้ อง
ดุษฎี นิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ผา่ นเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์
(ง) นักศึกษามีสิทธิ สอบปกป้ องดุษฎี นิพนธ์ ๒ ครั้ง กรณี ที่สอบปกป้ องดุษฎี นิพนธ์
ครั้ งแรกไม่ ผ่า น นัก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ส อบใหม่ อี ก ครั้ งหนึ่ ง โดยยื่น ค าร้ อ งขอสอบปกป้ องดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก
(จ) นักศึกษาต้องส่ งดุษฎี นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้ อมบทความผลงานจากดุษฎี นิพนธ์
ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ฉ) ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง ของผลงานดุ ษ ฎี นิพ นธ์ ไ ด้รับ การตี พิ ม พ์หรื อได้รับ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) และ
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรื อในระดับนานาชาติ
(ช) ลิขสิ ทธิ์ ของดุษฎีนิพนธ์เป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ร่ วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา โดยมีการทา
ความตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หมวด ๑๑
การควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๔๘ การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ทุ ก หลัก สู ตรต้องกํา หนดระบบและวิธี ก ารประกัน
คุณภาพของหลักสู ตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ
(๑) การบริ หารหลักสู ตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
(๓) การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
โครงสร้ าง อํานาจหน้าที่ และแนวปฏิ บตั ิ ใด ๆ อันจะนําไปสู่ วิธีการประกันคุ ณภาพของ
หลักสู ตร ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๙ อาจารย์บณั ฑิตศึกษา
ผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ดาเนิ นกิ จ กรรมเกี่ ยวกับ การเรี ย นการสอนระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาให้เป็ นอาจารย์บณั ฑิตศึกษาก่อนจึงจะดาเนินการได้
คุณสมบัติของอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อระเบียบ/ประกาศอื่นที่จะมีการแก้ไขโดยอนุโลม
ข้อ ๕๐ มหาวิทยาลัย จัดกลุ่มอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา ตามระดับของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดังต่อไปนี้
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(๑) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(ก) อาจารย์ประจ าหลักสู ตร ต้องมี อาจารย์ประจ าหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จ ัด
การศึกษาตามหลักสู ตร จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า ๑ หลักสู ตรใน
เวลาเดี ยวกันไม่ได้ ยกเว้นเป็ นหลักสู ตรพหุ วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสู ตร โดยต้องเป็ น
หลักสู ตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ได้ประจาอยูแ่ ล้ว
(ข) อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต ร ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(ค) อาจารย์ผสู้ อนหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสู ง ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท
หรื อเที ย บเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง ทางวิช าการไม่ต่ า กว่า ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ใ นสาขาวิช านั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา
(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท
อาจารย์ประจาหลักสู ตร ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตร จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน ในกรณี ที่อาจารย์ผใู้ ดเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาโทหรื อเอก
หลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้อาจารย์ผูน้ ้ นั เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรใน
ระดับปริ ญญาโทหรื อเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสู ตร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อ
เทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(ก) อาจารย์ประจา หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัยจ้าง
เพื่อปฏิ บตั ิงานในหลักสู ตร สังกัดมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจยั โดยปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
(ข) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยแต่ งตั้งให้ท า
หน้า ที่ ใ ห้คาปรึ กษา ทางวิชาการ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง และการ
สอบประมวลความรู้แก่นกั ศึกษา
(ค) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
กรณี ที่ มี ความจ าเป็ นในศาสตร์ สาขาที่ ขาดแคลนผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ น้ ั น อาจแต่ งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักได้
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(ค) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มี คุ ณวุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ต้องไม่เป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(จ) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
มี คุ ณ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิ ช านั้น หรื อ สาขาวิช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าวิจ ัย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
(ฉ) อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภายนอก
มหาวิ ท ยาลัย มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรื อเป็ นผู้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
(ช) อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
(ซ) อาจารย์ผสู้ อบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยหรื อนอกสาขาวิชา มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิช านั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ใน
การทาวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่ งต้องมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับทางวิชาการ
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ฌ) อาจารย์ผสู้ อนหลักสู ตรปริ ญญาโท ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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(๓) หลักสู ตรปริ ญญาเอก
อาจารย์ประจาหลักสู ตร ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การ ศึกษา
ตามหลักสู ตร จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน ในกรณี ที่อาจารย์ผใู้ ดเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาโทหรื อ
เอก หลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้อาจารย์ผนู้ ้ นั เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรใน
ระดับปริ ญญาโทหรื อเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสู ตร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อ
เทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(ก) อาจารย์ประจา หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในหลักสู ตร สังกัดมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจยั
โดยปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
(ข) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ให้คาปรึ กษา ทางวิชาการ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง
(ค) อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ในศาสตร์ ส าขาที่ ข าดแคลนผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ น้ ั น อาจแต่ ง ตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลักได้
(ง) อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาดุ ษ ฎี นิพนธ์ ร่วม ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องไม่เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม
(จ) ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
(ฉ) อาจารย์ผู้สอบดุ ษฎี นิ พนธ์ ต้องเป็ นอาจารย์ประจ าหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภ ายนอก
มหาวิ ท ยาลัย มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรื อเป็ นผู้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลงานเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการ
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(ช) อาจารย์ผสู้ อนหลักสู ตรปริ ญญาเอก ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน
และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้อ ๕๑ อาจารย์พิ เศษบัณฑิ ตศึ กษา หมายความว่ า ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ หรื อผู้เชี่ ย วชาญเฉพาะ ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๒ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึ่ งอาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยูใ่ นสายวิชาการ หรื อเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยไม่ตอ้ งพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ แต่จะพิจารณาจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ น้ นั ๆ และมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
ข้อ ๕๓ เกณฑ์การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ ต้องเป็ นผูม้ ีความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ
ผูไ้ ด้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการเทียบเคียงได้
กับผลงานของผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้
เทียบเท่ากับผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หมวด ๑๒
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๔ การสาเร็ จการศึกษา
มหาวิทยาลัย กาหนดเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามระดับของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดังต่อไปนี้

(๑) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(ก) สอบได้จานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตรและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยและ
ได้ผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ข) ผ่านการประเมินการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์ หรื อประสบการณ์วิชาชี พตามที่
กาหนดในหลักสู ตร
(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท
(ก) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ และส่ งเล่มวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ทั้งนี้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
(ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษาชุ ดวิชาตามที่กาหนดในหลักสู ตรและข้อกาหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบวิทยานิพนธ์ผา่ นและส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์
หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)
เมื่อนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษา
อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา
แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ค) แผน ข ศึกษาชุ ดวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยได้รับคะแนนเฉลี่ ย
ไม่ ต่ ากว่า ๓.๐๐ สอบการศึ ก ษาค้นคว้า อิ ส ระผ่า นและส่ ง เล่ ม การศึ ก ษาค้นคว้าอิ ส ระฉบับสมบู รณ์ ตาม
รู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามที่
สาขาวิชากาหนด
(๓) หลักสู ตรปริ ญญาเอก
(ก) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ข) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(ค) แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ สอบดุษฎีนิพนธ์ผา่ นและส่ งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์
หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง
(Peer Review) และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรื อในระดับนานาชาติ
(ง) แบบ ๒.๑ และ ๒.๒ ศึกษาชุ ดวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดย
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบดุษฎีนิพนธ์ผา่ นและส่ งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรื อในระดับนานาชาติ
เมื่อนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอกได้ดาเนิ นการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษา
อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็ นที่ ย อมรั บ ในสาขาวิช านั้นหรื อในระดับนานาชาติ
และนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคาร้อง
ขอขยายเวลาการศึ กษาได้ครั้ งละ ๑ ภาคการศึ ก ษา แต่ไ ม่เ กิ น ๒ ครั้ ง ทั้ง นี้ ใ ห้เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๕ สภาวิชาการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบการสาเร็ จการศึกษา และให้ถือว่าวันที่สภาวิชาการ
ให้ความเห็นชอบนั้นเป็ นวันสาเร็ จการศึกษา
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หมวด ๑๓
การพ้นและการคืนสถานภาพนักศึกษา
ข้อ ๕๖ นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกและได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
(๓) สาเร็ จการศึกษา
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔
(๕) ได้หน่ วยกิ ตสะสมไม่ ครบตามหลักสู ตร หรื อได้หน่ วยกิ ตครบตามหลักสู ตร ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ หรื อสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรื อสอบประมวลความรู ้ครั้งที่สองไม่ผา่ น
(๗) นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอกสอบปกป้ องดุ ษฎี นิพนธ์ หรื อสอบวัดคุ ณสมบัติครั้ งที่
สองไม่ผา่ น
(๘) วิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานจากวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญา
โท ไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) โดยนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว
(๙) ดุ ษฎี นิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานจากดุ ษฎี นิพนธ์ ของนักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
และเป็ นที่ ย อมรั บ ในสาขาวิช านั้น หรื อ ในระดับ นานาชาติ โดยนัก ศึ ก ษาได้ใ ช้เวลาการศึ ก ษาครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว
(๑๐) ไม่สาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
(๑๑) ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พน้ สถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา
(๑๒) ปลอมเอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๗ การคืนสถานภาพนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๕๖ (๒) และ (๕) อาจขอ
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) ผูท้ ี่ถูกสั่งให้พน้ สถานภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อเคยถูกถอนสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่ อมเสี ย อันเนื่องจากการกระทานั้นได้กระทาโดย
มิได้มีเจตนากระทาความผิด หรื อกระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทา จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
หากสภาวิชาการเห็ นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนด ๕ ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศให้พน้ สถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา
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หมวด ๑๔
การขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ข้อ ๕๘ การขอรับปริ ญญา
(๑) นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็ จการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอรับปริ ญญา
ต่อมหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตร
(๒) นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามข้อ ๕๔
(ข) ไม่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
(ค) ไม่มีพนั ธะหนี้สินค้างชาระต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๕
การอุทธรณ์
ข้อ ๕๙ เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคาสั่งหรื อคาวินิจฉัยในเรื่ องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่เห็น
ด้วยกับคาสั่งหรื อคาวินิจฉัยนั้นให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบ
คาสั่งหรื อคาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๐ นัก ศึ ก ษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่ เข้าศึ ก ษาก่ อนปี การศึ กษา ๒๕๕๓ ให้ ใช้ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งประกาศและคาสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่ ง
ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บงั คับกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาผูน้ ้ นั ต่อไป จนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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