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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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พระราชดำรัส
“...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ที่จะให้ผู้ที่มี
ความสามารถและมี ค วามปรารถนาที่ จ ะเรี ย น ศึ ก ษาวิ ท ยาการ วิ ช าการก้ า วหน้ า กว้ า งขวาง
ได้ เ พราะว่ า ได้ ชื่ อ ว่ า คนไทยมี ค วามเฉลี ย วฉลาด ขาดแต่ โ อกาสที่ จ ะได้ ข ยายความรู้
ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ ไ ด้ แ สดงแล้ ว ว่ า เมื่ อ มี โ อกาสก็ ไ ปเรี ย นในชั้ น สู ง
จะเรี ย กได้ ว่ า ทั ด เที ย มอารยประเทศ ไม่ แ พ้ ค นอื่ น อาจจะดี ก ว่ า คนอื่ น ด้ ว ยซํ้ า ฉะนั้ น
ก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน คนไทยได้มี โอกาสที่จะเล่าเรียน...” (1)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระราชทานในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำนายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานแก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
(1)
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( 3)

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย ในระบบเปิดยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ
และข ยายโ อกาสท างการศึ ก ษาต่ อ ส ำหรั บ ผู้ ส ำเร็ จ มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ส นองค วามต้ อ งการข อง
มนุษย์และสังคมด้วยการจัดระบบการเรียน การสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถ ศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียนตามปกติ
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คำนำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ขณะเดียวกัน ก็ม่งุ ให้นักศึกษาได้ใช้เวลากับมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
เพื่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ดังกล่าว คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาเอกเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบตั ทิ จี่ ำเป็นแ ละสามารถติดต่อป ระสานกบั ม หาวิทยาลัยอ ย่างใกล้ช ดิ นักศึกษาจงึ จ ำเป็นต อ้ งให้
ความสนใจคู่มือนี้อย่างจริงจัง และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเพื่อประโยชน์ส ูงสุดของนักศึกษา
ทุกคน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1.1

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่องการขยาย
และกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ดาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขึ้นอีกแห่งหนึ่งมี
ลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตาม
พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดารงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชา” และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่
5 กันยายน พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
และในฐานะที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชมี อ านาจให้ ป ริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ ทุกประการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้ า แต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ค นแรก เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์
ดร.เอี่ยม ฉายางาม ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2542 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธ ในปี พ.ศ. 2547 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี และในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้
ทรงมี พ ระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สั ง ขะตะ วรรธน์ เป็ น อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน
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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สีประจามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2523 เมื่ อ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีมติเลือกสีเขียวกับสีทองเป็นสีประจามหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผลว่า
สีเขียวเป็นสีประจาวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสีทอง
เป็นสีแห่งสิริมงคล
เสื้อครุย ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณชายเสื้อและ
แขนเสื้อ ที่อกเสี้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง มีตรามหาวิทยาลัยติดบนสารดในวงกลมวงกลางทั้งสองข้าง
ปริญญาตรีมีวงกลม 1 วง ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง

1.2

ระบบการศึกษาทางไกล

1.3

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการเรียนการสอนทุกระดับด้วยระบบการศึกษาทางไกล ซึ่ง
เป็นระบบการศึกษาที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้เรียนโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ
โดยมีสื่อประสม คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสัมมนาเสริม/เข้ม และการฝึกปฏิบัติเป็นสื่อเสริม นักศึกษาจะศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระโดย
สื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสพบอาจารย์ผู้สอนเป็นเป็นครั้งคราวโดยการสัมมนาเสริม /เข้ม และ
การฝึกปฏิบัติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีบริการข่าวสารข้อมูล มีบริการให้คาแนะนาปรึกษาทางด้าน
วิชาการเพื่อช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษาโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระบบและโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มี
องค์กรที่ทาหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา และองค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมมาตรฐานและนโยบายทางวิชาการ
ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชา ดังนี้
1. ดาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกาหนด
2. พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้
4. อนุมัติการโอน การย้าย การเปลี่ยนวิชาเอก การลาพักการศึกษา
5. อนุมัติชื่อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6. ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. อนุมัติการตัดสินผลสอบ
8. อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาตามที่สาขาวิชามอบหมาย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
2. วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. วางแผนการจัดระบบ ระเบียบ และการประเมินผลการศึกษา
4. วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
5. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. ควบคุมการดาเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
8. ประสานงานนโยบายเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
9. ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
สภาวิชาการ มีอานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พิจารณากาหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
2. เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
3. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวบ และเลิกสถาบัน สานัก และสาขาวิชา
4. พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
5. เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์
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7. จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้
เจริญยิ่งขึ้น
8. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทาการใด ๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย
สภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทะนุบารุงวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐ
2. จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
4. พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวบ และเลิกสานักงานอธิการบดี สถาบัน สานัก และสาขาวิชา
แล้วแต่กรณี
5. อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมบทในมหาวิทยาลัย
6. พิจารณาการแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารย์ประจา
7. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
รองผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการสานัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
8. จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
2.1
คือ

หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมี
การกาหนดชุดวิชาให้เรี ยนเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม

2.2

ระยะเวลาการศึกษา

2.3

ระบบการถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์

หลักสูตรปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนสาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาศึกษาให้เป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์หลักสูตรปริญญาเอก
1. ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง
ภายใต้การให้คาแนะนาปรึกษาอย่างเป็นระบบ
2. การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการโดยผ่านสื่อการสอนทางไกลประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก และสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3. วิธีการศึกษา การให้ความรู้ และการให้คาแนะนาปรึกษา ใช้วิธีนัดหมายระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้ารับการปฐมนิเทศ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม
การเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น
และภาคปลาย ภาคการศึกษาแต่ละภาคมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
5. จัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็นชุดวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ ชุดวิชาปกติมีค่าชุดวิชาละ
6 หน่วยกิต
6. แต่ละภาคนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในภาคถัดไปให้ครบตามหลักสูตรที่สาขาวิชากาหนด
7. มีแหล่งวิชาการบัณฑิตศึกษาไว้ให้บริการในส่วนกลาง ณ สานักบรรณสารสนเทศ ส่วนภูมิภาค
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์บริการการศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ
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2.4

สื่อการศึกษา สถานที่ศึกษา และห้องสมุด

สื่อการศึกษา การเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยใช้สื่อหลัก
และสื่อเสริมสาหรับนักศึกษาในแต่ละชุดวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1. สื่อหลัก ประกอบด้วย
- แนวการศึกษา (Study Guide) เป็นเอกสารนาทางการศึกษาประจาชุดวิชาเพื่อให้นักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตดาเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่กาหนด
- ประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร (Selected Reading Materials List) เป็นเอกสาร
ประมวลรายชื่อบทความและเอกสารคัดสรร และงานเขียนอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจาเป็นที่
จะต้องรวบรวมไว้ให้
- การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Web-based/online e-learning media) เป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสาหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา มอบหมายงาน/กิจกรรมการศึกษา เป็นฐานความรู้
สนทนา ชี้แหล่งวิทยาการ และเชื่อมโยงแหล่งศึกษาค้นคว้าและการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
2. สื่อเสริม ที่นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบด้วย
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออฟไลน์ (Off-line e-learning media) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอ
เนื้อหาสาระและประสบการณ์ผ่านเทปภาพ/เสียง ซีดีภาพ/เสียง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (On-line e-learning media) เป็นการสื่อสารและสืบค้น
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
- เอกสารชุดความรู้ (Source Books) เป็นตาราและ/หรือหนังสือที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น หรือ
คัดสรรจากแหล่งวิทยากรภายนอก เพื่อเสริมความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล แต่ก็จาเป็นที่จะ
ต้องจัดสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในรูปของการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม สาหรับนักศึกษา โดย
ใช้สถานที่ ดังนี้
1. ที่ทาการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ศูนย์วิทยพัฒนา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ
3. ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ จังหวัดต่าง ๆ
4. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ จังหวัดต่าง ๆ
5. สถานที่และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับหน่วยงานนั้น ๆ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัย จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ โดยนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ
บูรณาการมาใช้ในการจัดการทุกระบบงานของห้องสมุด และได้ร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
ในการพัฒนางานห้องสมุดด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้วางระบบบริการห้องสมุดและสารสนเทศในลักษณะเครือข่ายบริการใน
3 ระดับ ดังนี้
1. การบริการในส่วนกลาง จัดให้บริการ ณ ที่ทาการมหาวิทยาลัย ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
2. การบริ ก ารในส่ ว นภู มิ ภ าค มหาวิ ท ยาลั ย ได้จั ง ตั้ ง เครื อ ข่ ายการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสุ ม ดและ
สารสนเทศในระดับภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ในปัจจุบันมี 10 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ลาปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา
และนครนายก ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละศูนย์จะดูแลรับผิดชอบงานบริการ 5-10 จังหวัดในพื้นที่โดยรอบ
นอกจากนั้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ให้สามารถ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางการบริการทั้ง 3 ระดับนี้จะเอื้อ
ให้มีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลาย ทั้งภายในเครือข่ายห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเอง และเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่นบนอินเทอร์เน็ต

2.5

การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1.1 ศึกษา 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ทาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และเข้าสัมมนาเข้ม
เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.1 ศึกษา 3 ชุดวิชา ๆ ละ 6 หน่วยกิต ทาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเข้าสัมมนาเข้ม
เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
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แผนภูมิ การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

ระบบการคัดเลือก

ระบบการเรียนการสอน แบบ 1.1
- ลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวิชา
(ไม่นบั หน่วยกิต)
- ทาดุษฎีนพิ นธ์ (48 หน่วยกิต)
- เข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิต (6 หน่วยกิต)*
*บางหลักสูตรสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต

ระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน แบบ 2.1
- ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา
(18 หน่วยกิต)
- ทาดุษฎีนพิ นธ์ (36 หน่วยกิต)
- เข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิต (6 หน่วยกิต)*
*บางหลักสูตรสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต

ระบบการประเมิน
เพื่อสาเร็จการศึกษา

- การสอบชุดวิชา
-

การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
การสอบโครงการดุษฎีนพิ นธ์
การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการตีพิมพ์
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2.6

การควบคุมมาตรฐานการศึกษา

การศึกษาทั้ง 2 แบบนี้จะดาเนินไปโดยมีมาตรฐานการศึกษาและการประเมินผล เพื่อสาเร็จ
การศึกษาในระบบเดียวกัน ดังนี้
1. มาตรฐานการเรียนการสอน
1.1 มีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ประกอบด้วย คณาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ผลิตและบริหารชุดวิชา ที่ทาหน้าที่ผลิตและดูแล
คุณภาพสื่อการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หากมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาเอกต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือผู้ชานาญพิเศษในสาขาวิชานั้น
1.3 มีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่ง ตั้งให้ทาหน้าที่
พิจารณาโครงการดุษฎีนิพนธ์และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
2 คน
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.4 มีคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ คือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทา
หน้าที่สอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพ นธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในจานวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 คน
คุณสมบัติของกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. มาตรฐานการประเมินผลการศึกษา
2.1 การสอบประจาชุดวิชา นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบที่ 2 จะต้องศึกษาชุดวิชา 3 ชุดวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ปฏิบัติกิจกรรม
และเข้าสอบไล่ โดยผ่านการประเมินในระดับคะแนน 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้มคะแนน
2.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพื่อวัดศักยภาพทาง
วิชาการของนักศึกษาว่ามีความพร้อมที่จะทาดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน
ข้อสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะมีสิทธิเสนอขออนุมัติสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Proposal)
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2.3 การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Proposal Defense) เมื่อนักศึกษาได้รับ
อนุมัติ หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Outline) และสอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัติแล้ว
นักศึกษาจึงมีสิทธิขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
2.4 การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense) นักศึกษาจะขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
การประเมินผลชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
ดุษฎีนิพนธ์ (12 ขั้น)
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
ขั้นที่ 9
ขั้นที่ 10
ขั้นที่ 11
ขั้นที่ 12

2.7

ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้
การเลือกปัญหาวิจัย
วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการวิจัย
การนาเสนอและสอบโครงการ การปรับปรุงโครงการหลังการสอบ
การพัฒนาเครื่องมือ
การทดสอบเครื่องมือ
การเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 50%
เก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
การเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การส่งบทความพร้อมเสนอตีพิมพ์
สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน”

การสาเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อสอบผ่านชุดวิชาที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร และ
1. กรณีแบบที่ 1.1 สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์
2. กรณีแบบที่ 2.1 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์
3. มีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร
4. ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
5. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
6. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจานวนที่กาหนด
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8. ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาหนดให้วันที่นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สาเร็จการศึกษา
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3. กระบวนการศึกษาระดับปริญญาเอก
กระบวนการการศึกษาระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ก่อนการศึกษา

การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ระหว่างการศึกษา*
การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก
การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา
- แบบ 1.1 ศึกษาชุดวิชา 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) และทาดุษฎินิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
- แบบ 2.1 ศึกษาชุดวิชา 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) และทาดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (6 หน่วยกิต)*
*บางหลักสูตรสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

สาเร็จการศึกษา

การขอสาเร็จการศึกษา

* รายละเอียดอยู่ในแผนภูมิขั้นตอนระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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13
แผนภูมิขั้นตอนระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ศึกษาชุดวิชา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

12 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติและสอบภาษาต่างประเทศ
เสนอหัวข้อ/โครงการ/อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์

ภาคที่ 3

ดุษฎีนิพนธ์

12 หน่วยกิต

ภาคที่ 4

ดุษฎีนิพนธ์

12 หน่วยกิต

ภาคที่ 5

ดุษฎีนิพนธ์

12 หน่วยกิต

ภาคที่ 6

สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ สอบอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนหมดสถานภาพนักศึกษา
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิต
ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

6 หน่วยกิต
(บางหลักสูตร
ไม่นับหน่วยกิต)
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แผนภูมิขั้นตอนระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 3

ศึกษาชุดวิชา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ศึกษาชุดวิชา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ศึกษาชุดวิชา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติและสอบภาษาต่างประเทศ

ภาคที่ 4

ดุษฎีนิพนธ์

12 หน่วยกิต

เสนอหัวข้อ/โครงการ/อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
ภาคที่ 5

ภาคที่ 6

ดุษฎีนิพนธ์

ดุษฎีนิพนธ์

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ สอบอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนหมดสถานภาพนักศึกษา
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิต
ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

6 หน่วยกิต
(บางหลักสูตร
ไม่นับหน่วยกิต)
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3.1 ขั้นตอนก่อนการศึกษา

3.1.1 การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
1) การสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัคร
ประมาณเดือนกันยายน-ธันวาคม มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
2) การคัดเลือกนักศึกษา เป็นกระบวนการที่สาคัญต่อความสาเร็จของนักศึกษา และ
เป็นหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาทาหน้าที่ในการคัดเลือกนักศึกษาและกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะส่งผลการคัดเลือกให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
และไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการคัดเลือก ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และ
อินเทอร์เน็ต
3.1.2 การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบตอบรับการเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งลงทะเบียนเป็น
นักศึกษามายังมหาวิทยาลัยตามกาหนด หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งกาหนดการเข้ารับการ
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก

3.2 ขั้นตอนระหว่างการศึกษา

3.2.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก
นักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ ว ต้องเข้ารั บการ
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อทาความเข้าใจ วิธีการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษาหารือ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ให้
คาปรึ กษาทางวิ ชาการระหว่ างที่ ศึ กษาชุ ดวิ ชา และมหาวิ ทยาลั ยจะแต่ งตั้ งคณะอาจารย์ ที่ ปรึ กษา
ดุษฎีนิพนธ์มาเป็นผู้ดูแล และให้คาแนะนาแก่นักศึกษาระหว่างการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.2.2 วิธีการศึกษาชุดวิชา
1) การศึกษาชุดวิชา หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะได้รับแนวการศึกษา
ซึ่งเป็นเอกสารนาทางการศึกษาเพื่อนักศึกษาจะสามารถดาเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและ
เวลาที่กาหนดในแต่ละชุดวิชา และประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร ซึ่งเป็นเอกสารประมวลรายชื่อ
บทความและเอกสารคัดสรร รวมถึงงานเขียนอื่นที่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการศึกษา
นอกจากนั้น นักศึกษาต้องศึก ษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อแบบออนไลน์ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา นักศึกษากับนักศึกษา การมอบหมายงาน/กิจกรรม
การศึกษา แหล่งวิทยาการ และเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการศึกษา
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นอกจากการศึกษาจากสื่อต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเสริมในส่วนที่เป็นทักษะพิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็น
ส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ซึ่ง
กิจกรรมในส่วนนี้เรียกว่า การสัมมนาเข้ม แต่ละชุดวิชาได้กาหนดไว้ประมาณ 3 ครั้ง นักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะเป็นกิจกรรมที่ กาหนดให้นักศึกษาส่งงานและเสนอผลงาน ซึ่งระบุไว้ใน
เอกสาร “แนวการศึกษา”
การประเมินผลชุดวิชา ประเมินจาก
1. รายงานที่กาหนดให้ทา
2. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
3. การสอบข้อเขียนในการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
การประเมินผลแสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
A = 4.00
B+ = 3.50
B = 3.00
C+ = 2.50
C = 2.00
D = 1.00
F = 0
หากนักศึกษาได้คะแนนต่ากว่า B ต้องลงทะเบียนใหม่
3.2.3 การสอบประจาชุดวิชา
1) การสอบปกติ นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับ
สนามสอบ มหาวิทยาลัยจะกาหนดตามที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ณ วันสมัครเข้าศึกษา
กรณีมีความจาเป็นจะขอย้ายสนามสอบให้ดาเนินการแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานัก
บัณฑิตศึกษา ภายใน 45 วันก่อนสอบ (กาหนดการสอบภาคต้นประมาณเดือนตุลาคม กาหนดการ
สอบภาคปลายประมาณเดือนเมษายน) กรณีนักศึกษามีความจาเป็นต้องย้ายสนามสอบภายใน
ระยะเวลาน้อยกว่า 45 วัน ต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ คาสั่งย้ายราชการด่วน
เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน 45 วันหลังจากวันสอบ
2) การสอบทดแทน กรณีที่นักศึกษามีความจาเป็นไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามวัน
เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอสอบทดแทนได้ที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
พร้อมหลักฐานแสดงความจาเป็นที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเข้าสอบตาม วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ คาสั่งย้ายราชการด่วน เป็นต้น ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบประจา
ภาคการศึกษา และต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสอบทดแทน
3) การสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ กรณีที่นักศึกษามีความจาเป็นต้องเดินทางไป
ต่างประเทศ ตรงกับ วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นวันสอบประจาภาคการศึกษา นักศึกษา
สามารถยื่นคาร้องขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลของ
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ประเทศไทย พร้อมแนบหลักฐานแสดงความจาเป็นที่จะต้องขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ
ภายใน 60 วันก่อนสอบ และต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ
3.2.4 การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนักศึกษา ศึกษาชุดวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
และได้รั บความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ จึงสามารถลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ได้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ต่อเนื่องจนครบตามลาดับขั้นของการทา
ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหาการวิจัย
ขั้นที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
ขั้นที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นที่ 4 การสอบข้อเสนอโครงการ
ขั้นที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นที่ 6 การทดสอบเครื่องมือ
ขั้นที่ 7 การเก็บข้อมูล (ไม่น้อยกว่า 50%)
ขั้นที่ 8 การเก็บข้อมูล (ได้ 100%)
ขั้นที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 10 การเรียนรายงานการวิจัย
ขั้นที่ 11 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ขั้นที่ 12 การแก้ไขและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การประเมินผลชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละดุษฎีนิพนธ์ และแสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
P (Passed)
หมายถึง
สอบผ่าน
U (Unsatisfactory)
หมายถึง
สอบไม่ผ่าน
I (Incomplete)
หมายถึง
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
IP (In Progress)
หมายถึง
ผลการประเมินความก้าวหน้าในการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ตามจานวนหน่วยกิตที่
ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น
3.2.5 การสัมมนาเข้มประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้นาและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทางาน เพิ่มพูน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนา
ทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
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3.3

ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษา

1) นั ก ศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาใด เมื่ อ สอบและส่ ง ตั ว เล่ ม
ดุษฎีนิ พนธ์ฉบับ สมบู รณ์ พร้ อมบทความผลงานจากดุษฎี นิพนธ์ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลั ยกาหนด
รวมถึงผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับยอมรับให้ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยนักศึกษาสามารถยื่นคาร้องการแจ้ง
จบการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มใบคาร้องสาหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และชาระค่าการขึ้นทะเบียน
ดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา (30 วันก่อนวัน
สอบไล่ประจาภาคการศึกษา) นักศึกษาจะได้หนังสือรับรองการศึกษาครบโครงสร้างหลักสูต ร หนังสือ
รับรองสาเร็จการศึกษา และได้รับการขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต
2) เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีแบบฟอร์มกรอกชื่อและที่อยู่
แนบให้ไปด้วยทุกครั้ง ให้นักศึกษาดาเนินการกรอกแบบฟอร์มทุกฉบับ และส่งเอกสารทั้งหมดพร้อม
แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเสื้อครุยปริญญา มสธ.) จานวน 9 รูป ไปยังสานักบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการจัดทาหนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษาต่อไป
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4. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
4.1

ก่อนเข้าศึกษา

4.2

ระหว่างศึกษา

4.1.1 การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
- ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์สารสนเทศ มสธ.
- Website ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่บัณฑิตศึกษา
2) เพื่อส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง (ชาระค่าสมัครเป็นเงินสด)
- งานบริการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการ มสธ.
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ชาระค่าสมัครด้วยธนาณัติ หรือ Pay at Post)
- ที่ทาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ชาระค่าสมัครด้วยการตัดเงินจากบัญชีธนาคาร)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าระเบบอินเทอร์เน็ตได้
4.1.2 การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
2) เพื่อซื้อระเบียบการ/ส่งใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
4.2.1 การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1) เรื่อง การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
- ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
2) เรื่อง การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ถอนชุดวิชา ลาพักการศึกษา เปลี่ยนที่อยู่
เปลี่ยนสนามสอบ ทาบัตรนักศึกษา
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
3) เรื่อง การชาระเงินค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- งานบริการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการ มสธ.
4) เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา การลงทะเบียนล่าช้า การขอสอบทดแทน
การสอบวัดคุณสมบัติ การขอสอบดุษฎีนิพนธ์
- ฝ่ายเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา
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- อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในช่วง
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
5) เรื่อง สอบถามปัญหาทางด้านการเรียนระหว่างศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในช่วง
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6) เรื่อง การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาต่าง ๆ
- ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
7) เรื่อง การสอบถามผลสอบชุดวิชาต่าง ๆ
- Website ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่บัณฑิตศึกษา
ขอตรวจสอบผลสอบ
8) เรื่อง การลงทะเบียนสอบดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
9) เรื่อง การตรวจรูปแบบ การทาปกเข้าเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์
- ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
10) เรื่อง การเผยแพร่ผลงาน การส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์
- ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
11) เรื่อง การขอทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และทุนรางวัล
- ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
12) เรื่อง การขึ้นทะเบียนสาเร็จการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา
หนังสือรับรองต่าง ๆ
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
4.2.2 การติดต่อกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
1) เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และคาร้องต่าง ๆ
- งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
2) เรื่อง สถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเข้มชุดวิชาต่าง ๆ
- งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง
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4.3 หลังการสาเร็จการศึกษา

1) เรื่อง กาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง
- สานักวิชาการ มสธ. (ฝ่ายพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่)
- สานักบริการการศึกษา มสธ. (ฝ่ายพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร)
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์สารสนเทศ มสธ.
- Website ของ มสธ. www.stou.ac.th
2) เรื่อง การสั่งจองเสื้อครุยและของที่ระลึก
- สมาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
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5. การติดต่อกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อขยายบริการทางวิชาการและเสริม
ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพยิ่งขึ้ นโดยเป็ นแหล่ งให้ บริการของมหาวิทยาลั ย ที่
กระจายถึงนักศึกษาที่อยูในจังหวัดต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการบริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิ
บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา บริการให้คาปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย ศูนย์วิทยพัฒนาที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นนี้กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจานวน 10 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
หมู่ 2 ถ.ลาปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง 52190
โทร. 0 5426 9531-4 โทรสาร: 0 5426 9527
อีเมล์: lp.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ
ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 4424-8, โทรสาร. 0 5565 1097, 0 5562 0655
อีเมล์: sk.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 5 จังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก กาแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก (117) ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5622 2450 โทรสาร. 0 5622 3010
อีเมล์: nw.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
หมู่ 10 บ้านคากลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 42292 496-500 โทรสาร. 0 4229 2494
อีเมล์: ud.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 10 จังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ
นครราชสีมา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
199 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4528 1891-6 โทรสาร. 0 4528 1890
อีเมล์: ub.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด
อุบลราชธานี อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 0 3730 6247-9 โทรสาร. 0-3730-6244
อีเมล์: nk.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3241 9248-54 โทรสาร. 0 3241 9247
อีเมล์: pb.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และนครปฐม

23
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
หมู่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทร. 0 3938 9430-3 โทรสาร. 0 3938 9434
อีเมล์: cb.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 5 จังหวัด
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
169 ถ.นครศรีธรรมราช-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทร. 0 7537 8680-8 โทรสาร 0 7537 8686
อีเมล์: nr.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
116 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าสาป-ลาใหม่ ต.ท่าสาบ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7322-2922-31 โทรสาร 0 7322 2923
อีเมล์: yl.adoffice@stou.ac.th
ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ตรัง พัทลุง และสตูล
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สานักวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-7494-8
โทรสาร 0-2503-4721
Email: adoffice@stou.ac.th
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์
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ปร.ด. 1
แบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
ภาค ................ ปีการศึกษา ....................... สาขาวิชา .......................
.......................................................
เรื่อง ขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา .......................
ข้าพเจ้า ................................................................... รหัสประจาตัว....................................
แขนงวิชา .................................................... โทรศัพท์ ...................................................................
e-mail................................................................... มีความประสงค์จะสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ ......................................... เวลา ........................................................
ครั้งที่ 2 ในวันที่ ......................................... เวลา ........................................................
ข้าพเจ้าได้สอบผ่านหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ แล้ว เมื่อวันที่ .....................................................................
และขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ดังเอกสารที่แนบ
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทรัพยากร ดังนี้
 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม .......................................................
 LCD Projector
 เครื่องเล่นเทปภาพ
 เครื่องเล่นเทปเสียง
 อื่น ๆ ...............................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อนักศึกษา ..................................................................
(................................................................................)
วันที่ ..............................................
...........................................................
(........................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
วันที่ ..............................................

................................................
(........................................................................)
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
วันที่ ..............................................
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ปร.ด. 2
แบบเสนอโครงการและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
ภาค.............................. ปีการศึกษา .............................
สาขาวิชา ....................... แขนงวิชา/วิชาเอก .......................
ชื่อนักศึกษา
(รหัสประจาตัว)

……………….
(...................)

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
(ภาษาไทย/อังกฤษ)

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กรรมการสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์
(ภายใน มสธ.)

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กรรมการสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์
(ภายนอก มสธ.)

1. .................................
(ประธานกรรมการ)

1. ..............................
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ระบุวุฒิสูงสุด
……………………….

2. .................................
(กรรมการที่ปรึกษาหลัก
และกรรมการสอบ)
3. .................................
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมและ
กรรมการสอบ)

คาแนะนาในการพิมพ์ข้อมูล
1. นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD - RW
ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
2. กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดด้วย

2. ...............................
(กรรมการที่ปรึกษาร่วม
และกรรมการสอบ)
ระบุวุฒิสูงสุด
...................................

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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ปร.ด. 3
แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา...............................
…………………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล .........................……………………………………………………………..……………………………………………….
ตาแหน่งทางวิชาการ ….………………………………………………………………………………...………………………………
ตาแหน่งทางบริหาร …………………………..….……………………………………………………………………….……………
ตาแหน่งงานปัจจุบัน ...................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ
ที่ทางาน........................……………………………………………………………………………………………………….……
ต้นสังกัด …………………………………...............................… โทร. ……………………………………..……………….
ที่บ้าน .....……………………………………………………………..….............................................................………
…………………………………............................................ โทร. …………………………………...……..………….
6. วุฒิการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ

วุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

7. ผลงานทางวิชาการ
7.1 งานตารา / เอกสาร / บทความ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
7.2 งานวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-CW และ
ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
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แบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
ภาคต้น/ปลาย ปีการศึกษา ...............................
.............................................................

ปร.ด.4

1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................
2. ชื่อนักศึกษา .............................................................................. รหัสประจาตัว ......................................
แขนงวิชา ......................................... โทรศัพท์ ............................... e-mail ..............…...………....……..
3. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย ......................................................................................
............................................................................................................................................... ...........................
4. คาถามการวิจัย ............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
6. กรอบแนวคิดการวิจัย ............................................................................................................................. ....
..........................................................................................................................................................................
7. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี).............................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ..........
8. ขอบเขตการวิจัย ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
9. นิยามศัพท์ ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
11. รูปแบบและวิธีการวิจัย ....................................................................................................................... ........
11.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง...........................................................................................................
11.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย...............................................................................................................
11.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................................................ ..
11.4 การวิเคราะห์ข้อมูล.......................................................................................................................

หมายเหตุ

นักศึกษาจะต้องส่งแบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD - CW
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และควรมีความยาวประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ A4
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โครงการดุษฎีนิพนธ์
บทที่ 1
บทนา
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ปร.ด. 5

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย ....................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
2. คาถามการวิจัย ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
4. กรอบแนวคิดการวิจัย ...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
5. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
6. ขอบเขตการวิจัย .......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
7. นิยามศัพท์ ............................................................................................................................. ....................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...........................................
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ..................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
......................................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
..................................................................................................................................... ................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย ............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ระบุรายละเอียดของลักษณะเครื่องมือ วิธีการสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือการวิจัย) ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
5. การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
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บรรณานุกรม
............................................................................................................................. ..........................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................................................................................... ..........
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................

หมายเหตุ 1. นักศึกษาจะต้องส่งโครงการดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมสอบให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และกรรมการสอบทุกท่านก่อนสอบ 45 วัน
2. โครงการดุษฎีนิพนธ์ควรมีความยาวประมาณ 40-50 หน้ากระดาษ

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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ปร.ด. 6
แบบขอสอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ภาค ..................... ปีการศึกษา .....................
....................................................
เรื่อง ขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา.....................................
ข้าพเจ้า ........................................................................ รหัสประจาตัว ....................................
แขนงวิชา .............................................. โทร ..............................e-mail .........................................................
มีความประสงค์จะสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ ......................................... เวลา ........................................
ข้าพเจ้าได้สอบผ่านโครงการดุษฎีนิพนธ์ แล้ว เมื่อวันที่ .....................................................................................
และขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ดังเอกสารที่แนบ
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรดังนี้
 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม .......................................................
 LCD Projector
 เครื่องเล่นเทปภาพ
 เครื่องเล่นเทปเสียง
 อื่น ๆ ...................................................................................................................... ......
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อนักศึกษา ..................................................................
(.......................................................)
วันที่ ..............................................

...........................................................
(..........................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
วันที่ ..............................................
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ปร.ด. 7
แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ภาค ..................... ปีการศึกษา ................................
สาขาวิชา..................................... แขนงวิชา....................................
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กรรมการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์
(ภายใน มสธ.)

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กรรมการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์
(ภายนอก มสธ.)

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

1. ………………………
(กรรมการที่ปรึกษาหลัก)

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์
คาสั่งที่ ...................
วันที่ ......................

2. ………………………
(กรรมการที่ปรึกษาร่วม
และกรรมการสอบ)

1. …………………….
(ประธานกรรมการ)
ระบุวุฒิสูงสุด.
..................................

ชื่อนักศึกษา
(รหัสประจาตัว)

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. ………....…………
(กรรมการที่ปรึกษาร่วม)
ระบุวุฒิสูงสุด
.....................................
3. .............................
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ระบุวุฒิสูงสุด
.....................................

คาแนะนาในการพิมพ์ข้อมูล
1. นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-CW และส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
2. กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดด้วย
3. นักศึกษาจะต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับกรรมการสอบทุกท่านก่อนสอบ 45 วัน

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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ปร.ด. 8
แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา.....................................
…………………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล ..........................……………………………………………………………..………………………………………….
ตาแหน่งทางวิชาการ ….………………………………………………………………………………………………………...…
ตาแหน่งทางบริหาร
…………………………..….……………………………………………………………………
ตาแหน่งงานปัจจุบัน ..............................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ
ที่ทางาน........................…………………………………………………………………………………………………..…
ต้นสังกัด…………………………………..............................… โทร. ………………………………………..……….
ที่บ้าน .....……………………………………………………………..…......................................................………
…………………………………............................................ โทร. ………………..………………………….….
6. วุฒิการศึกษา

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ

วุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

7. ผลงานทางวิชาการ
7.1 งานตารา / เอกสาร / บทความ
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
7.2 งานวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
8. ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-CW และส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
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แบบส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา.....................................
ข้าพเจ้า ............................................................. รหัสประจาตัว ...............................................
สาขาวิชา............................................................................ แขนงวิชา/วิชาเอก .....................................................
โทรศัพท์ ..................................................
ทั้งนี้ กาหนดวันสอบดุษฎีนิพนธ์ จะมีขึ้นในวันที่ .......................................................................
โดยข้าพเจ้าจะมารับดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการตรวจรูปแบบแล้ว
 ด้วยตนเองในวันสอบดุษฎีนิพนธ์
 ส่งทางไปรษณีย์
(ลงชื่อนักศึกษา) .......................................................
(............................................................................)
วันที่ ....................................
..........................................................................................................................................................................
ตรวจรูปแบบแล้ว
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง ต้องดาเนินการ ดังนี้
................................................................................................................................ .....................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............
(ลงชื่อ)............................................. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
(.................................................................)
วันที่ ......................................

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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เขียนที่.............................................
........................................................
........................................................
วันที่.......................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา..................................... (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์หลัก)
ข้าพเจ้า.........................................................................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา/วิชาเอก................................................โทรศัพท์.................................มี ความประสงค์ขอหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้ จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
........................................................
(........................................................)
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา...............................................
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้
.....................................................
(...........................................................................)
(อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก)
หมายเหตุ นักศึกษาส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD – RW และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
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1. ชื่อ ..............................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ..............................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .................................................................
2. ชื่อ ..............................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ..............................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .................................................................
3. ชื่อ ..............................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ..............................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .................................................................
4. ชื่อ ..............................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ..............................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .................................................................
5. ชื่อ ..............................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ..............................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .................................................................
6. ชื่อ ..............................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ..............................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .................................................................

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ที่ ศธ ……………………………
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สาขาวิชา......................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่ .........................................................

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
เรียน ................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการดุษฎีนิพนธ์ จานวน 1 ชุด
ด้วย...........................................................................................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิช/วิชาเอก...............................................................สาขาวิชา...........................................................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง .......................................................
............................................................ตามโครงการดุษฎีนิพนธ์ที่แนบมาด้วยนี้
การจัดทาดุษฎีนิ พนธ์ดังกล่ าวนักศึกษาได้ จัดทาเครื่องมือที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับความ
เห็นชอบเบื้องต้นจากอาจารย์ดุษฎีนิพนธ์ไว้ชั้นหนึ่งแล้ว แต่เพื่อให้เครื่องมือที่จัดทานั้นมีความครอบคลุมเนื้อหาวิชา
แนวปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักและกระบวนการวิจัย ทางสาขาวิชา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ........................................... ได้โปรดพิจารณาตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาผู้นี้ด้วย สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ นักศึกษาจะนาเรียนด้วยตนเอง
สาขาวิชา................................................. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา........................................

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา.............................................
โทรศัพท์ .......................................................................
โทรสาร .........................................................................

42

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

เขียนที่.............................................
........................................................
........................................................
วันที่.......................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอทดลองเครื่องมือ
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา....................................... (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์หลัก)
ข้าพเจ้า................................................................................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................................โทรศัพท์.................................มีความประสงค์ขอหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือจาก...............................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือขอทดลองเครื่องมือที่แนบมาท้ายนี้
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.........................................................
(.........................................................)
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา........................................
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้
.....................................................
(...........................................................................)
(อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก)
หมายเหตุ นักศึกษาส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD – RW และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก

คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ที่ ศธ …………………..
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สาขาวิชา....................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่ .........................................................

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือ
เรียน ........................................................
ด้วย...........................................................................................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา/วิชาเอก........................................................สาขาวิชา........................ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในการนี้ นักศึกษาจาเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยโดย...............................................
....................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการสืบไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาตให้นักศึกษาได้ทดลองเครื่องมือตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่นักศึกษาเสนอมาพร้อมนี้ หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
………………………………………………………
(…………………………………………………………)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา...........................

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา.................................
โทรศัพท์ ..............................................................
โทรสาร ................................................................
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เขียนที่.............................................
........................................................
........................................................
วันที่.......................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา......................................... (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์หลัก)
ข้าพเจ้า........................................................................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา/วิชาเอก................................................โทรศัพท์.................................มีความประสงค์ขอหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จาก…………........................
……………………………………………………………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……..…….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยที่แนบมาท้ายนี้
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
(..........................................................)
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา……………………………………..……..
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้
.....................................................
(...........................................................................)
(อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก)

หมายเหตุ นักศึกษาส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD – RW และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
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ที่ ศธ …………………...
ที่ ศธ …………………...
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สาขาวิชา…………………………………
มหาวิทชยาลั
ยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิ
า…………………………………
ตาบลบางพู
าเภอปากเกร็
ด
มหาวิ
ทยาลัยดสุโอขทั
ยธรรมาธิราช
งหวัดนนทบุ
11120 ด
ตจัาบลบางพู
ด รอี าเภอปากเกร็
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่ …………………………………………
วันที่ …………………………………………

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรืเรี่อยงน ขอความอนุ
เคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
…………………………………………
เรียน …………………………………………
ด้วย.................................................................................................นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................สาขาวิ
ชา……………………………………..…มหาวิ
ยาลัยสุกโสูขทั
ด้วย.................................................................................................นั
กศึกทษาหลั
ตรดุยธรรมาธิ
ษฎีบัณฑิราช
ต
กแขนงวิ
าลังทชาดุา/วิ
ษฎีชนาเอก.......................................สาขาวิ
ิพนธ์ เรื่อง.............................................................................................................................................
ชา……………………………………..…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก.....................................................................................................................................................................................
าลังทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... .................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ในการนี้ นักศึกษาจาเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิ
จัยโดย................................................
....................................................................................................................
.................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ในการนี้ นักศึกษาจาเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยโดย................................................
ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการสืบไป
.....................................................................................................................................................................................
ทัจึง้งเรี
นี้ ยผลการวิ
ัยที่ได้จะเป็เนคราะห์
ประโยชน์
แก่างนในการอนุ
านวิชาการสืญบาตให้
ไป นักศึกษาได้ทดลองเครื่องมือตาม
นมาเพื่อจขอความอนุ
จากท่
วัน เวลา และรายละเอี
ยดที่น่อักขอความอนุ
ศึกษาเสนอมาพร้
อมนี
้ หวัานในการอนุ
งว่าจะได้รับญความกรุ
และขอขอบคุ
ณมา
จึงเรียนมาเพื
เคราะห์
จากท่
าตให้นักณศึาจากท่
กษาได้าทนดลองเครื
่องมือตาม
้
วัณน โอกาสนี
เวลา และรายละเอี
ยดที่นักศึกษาเสนอมาพร้อมนี้ หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..…………..)
.............................................................
ประธานกรรมการประจ
าสาขาวิชา……………………………………..……..
(……………………………………………..…………..)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา……………………………………..……..
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา.....................................
ฝ่โทรศั
ายบัพณท์ฑิต.................................................................
ศึกษา สาขาวิชา.....................................
โทรสาร
..................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
โทรสาร ..................................................................
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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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 ตรมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิ ต 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
การได้ม าซึ่ 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 การขอเพิ่มและการถอนชุดวิชาเรี 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 ระยะเวลาการลาพัก เป็ 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 พ ตามที่กาหนดไว้ใน
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 มหาบัณฑิ 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 กระทาโดยคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง จานวนไม่เกิน 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 มคุ 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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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 องวิท 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 ษาต่ อคณะกรรมการ
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 มีข้นั 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 ยนแปลงดังกล่ าวต้องได้รับ 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 นอย่า 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 นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า 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 จานวนไม่เกิน 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
ฉบับวัดทฤษฎีพ้นื ฐานและระเบียบวิธีวิจยั 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 กษาต้องเข้าสั 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
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(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 ที่มิใช่ส่วนหนึ่ 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 มพ์หรื 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 าการไม่ ต่ 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 ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื 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 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท 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 ารงตาแหน่งทาง
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 ทั้งนี้ ผลงานหรื 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 ทั้งนี้ ผลงานหรื 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 านั้น หรื อในระดับนานาชาติ
และนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคาร้อง
ขอขยายเวลาการศึ กษาได้ครั้ งละ ๑ ภาคการศึ ก ษา แต่ ไ 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 ณสมบัติครั้งที่
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

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
(ผู้อำานวยการสำานักบัณฑิตศึกษา)
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