
 

 
 
 

คู่มือนักศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 



(2) คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

พระราชดำรัส
“...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ที่จะให้ผู้ที่มี  

ความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษาวิทยาการ วิชาการก้าวหน้ากว้างขวาง 

ได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยมีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้  

ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่า เมื่อมีโอกาสก็ไปเรียนในชั้นสูง  

จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศ ไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซํ้ าฉะนั้น 

ก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน คนไทยได้มี โอกาสที่จะเล่าเรียน...” (1)

 

 (1) พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระราชทานในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำนายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานแก่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524



(3)คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ใน ฐานะ ที่ เป็น มหาวิทยาลัย ใน ระบบ เปิด ยึด หลัก การ 

ศึกษา ตลอด ชีวิต มุ่ง พัฒนา คุณภาพ ของ ประชาชน ทั่วไป เพิ่มพูน วิทยฐานะ แก่ ผู้ ประกอบ อาชีพ 

และ ขยาย โอกาส ทางการ ศึกษา ต่อ สำหรับ ผู้ สำเร็จ มัธยมศึกษา เพื่อ สนอง ความ ต้องการ ของ 

มนุษย์ และ สังคม ด้วย การ จัด ระบบ การ เรียน การ สอน ทาง ไกล  ซึ่งใช้ สื่อ การ สอน ทาง ไปรษณีย์ 

วิทยุ กระจาย เสียง วิทยุ โทรทัศน์ และ วิธี การ อื่น ที่ ผู้ เรียน สามารถ ศึกษา ได้ ด้วย ตนเอง โดย ไม่ ต้อง เข้า  

 ชั้น เรียน ตาม ปกติ



(4) คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

  

มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช จัดการ ศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา อย่าง มี คุณภาพ 

ขณะ เดียวกัน ก็ มุ่ง ให้ นักศึกษา ได้ ใช้ เวลา กับ มหาวิทยาลัย อย่าง มี ความสุขและ ประสบ ความ สำเร็จ  

เพ่ือ ให้ เกิดผล ตาม เจตนารมณ์ ดัง กล่าว คู่มือ นักศึกษา ระดับ ปริญญา เอก เล่ม นี้ จึง เป็น เครื่อง มือ 

สำคัญ ที่ ช่วย ให้นักศึกษา เข้าใจ แนวทาง การ จัดการ ศึกษา ของ มหาวิทยาลัย ทราบ ขั้น ตอน การ 

ปฏบิตั ิที ่จำเปน็ และ สามารถตดิตอ่ ประสาน กบั มหาวทิยาลยั อยา่ง ใกล ้ชดิ นกัศกึษา จงึ จำเปน็ ตอ้ง ให ้ 

ความ สนใจ คู่มือ นี้ อย่าง จริงจัง และ ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ใน คู่มือ เพื่อ ประโยชน์ สูงสุด ของ นักศึกษา 

ทุก คน

                                                             

คำนำ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คำนำ

 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้จัดทำขึ้น 

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับปริญญาเอกในระบบ 

การศึกษาทางไกลโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวบรวมสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับ 

นักศึกษาทั้งในเรื่องระบบการศึกษา หลักสูตรการศึกษา การติดต่อกับหน่วยงานใน 

มหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มที่จำเป็นต่างๆ

สำนักบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับประโยชน์ 

จากการศึกษาคู่มือฉบับนี ้

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

     สำนักบัณฑิตศึกษา
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1คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 
1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่องการขยาย 
และกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขึ้นอีกแห่งหนึ่งมี
ลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตาม
พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชา” และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 
5 กันยายน พ.ศ. 2521  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
และในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอ านาจให้ปริญญาและ
ประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ ทุกประการ 

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร .วิจิตร  ศรีสอ้าน ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2530  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ 
ดร.เอ่ียม  ฉายางาม ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ในปี พ.ศ. 2542 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธ  ในปี พ.ศ. 2547  ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้
ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์ เป็นอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  จ านวน
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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สีประจ ามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2523 เมื่ อ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2523  มีมติเลือกสีเขียวกับสีทองเป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผลว่า  
สีเขียวเป็นสีประจ าวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสีทอง
เป็นสีแห่งสิริมงคล 

เสื้อครุย ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณชายเสื้อและ
แขนเสื้อ ที่อกเสี้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง มีตรามหาวิทยาลัยติดบนส ารดในวงกลมวงกลางทั้งสองข้าง  
ปริญญาตรีมีวงกลม 1 วง  ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง 

 
1.2 ระบบการศึกษาทางไกล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการเรียนการสอนทุกระดับด้วยระบบการศึกษาทางไกล ซึ่ง 
เป็นระบบการศึกษาที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้เรียนโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ  
โดยมีสื่อประสม คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์  รายการวิทยุกระจายเสียง  รายการวิทยุ-
โทรทัศน์  การสัมมนาเสริม/เข้ม และการฝึกปฏิบัติเป็นสื่อเสริม  นักศึกษาจะศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระโดย
สื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสพบอาจารย์ผู้สอนเป็นเป็นครั้งคราวโดยการสัมมนาเสริม/เข้ม และ
การฝึกปฏิบัติ  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีบริการข่าวสารข้อมูล มีบริการให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้าน
วิชาการเพ่ือช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษาโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  
 

1.3 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระบบและโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มี 

องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา และองค์กรที่ท าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานและนโยบายทางวิชาการ
ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
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 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. ด าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 
 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. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาตามที่สาขาวิชามอบหมาย 

 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
 2. วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. วางแผนการจัดระบบ ระเบียบ และการประเมินผลการศึกษา 

4. วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
5. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ควบคุมการด าเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
7. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา 
8. ประสานงานนโยบายเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
9. ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 สภาวิชาการ  มีอ านาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. พิจารณาก าหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
 2. เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
 3. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวบ และเลิกสถาบัน ส านัก และสาขาวิชา 

4. พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
5. เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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7. จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ 
เจริญยิ่งขึ้น 

8. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระท าการใด ๆ ตามท่ีสภาวิชาการมอบหมาย 

 สภามหาวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทะนุบ ารุงวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐ 
 2. จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

4. พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวบ และเลิกส านักงานอธิการบดี สถาบัน ส านัก และสาขาวิชา 
แล้วแต่กรณี 

5. อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมบทในมหาวิทยาลัย 
6. พิจารณาการแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารย์ประจ า 
7. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 

รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 8. จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
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2.  การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

2.1 หลักสูตรปริญญาเอก 
ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 

คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมี
การก าหนดชุดวิชาให้เรียนเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาอ่ืนเพ่ิมขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติม  
 
2.2 ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  9  ปีการศึกษา  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้   
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคแรก  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาศึกษาให้เป็นราย ๆ  ไป  ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
2.3 ระบบการถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ 

การถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์หลักสูตรปริญญาเอก 
1. ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง  

ภายใต้การให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นระบบ 
  2. การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการโดยผ่านสื่อการสอนทางไกลประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก และสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  3. วิธีการศึกษา การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าปรึกษา 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 
และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในภาคถัดไปให้ครบตามหลักสูตรที่สาขาวิชาก าหนด 
  7. มีแหล่งวิชาการบัณฑิตศึกษาไว้ให้บริการในส่วนกลาง ณ ส านักบรรณสารสนเทศ ส่วนภูมิภาค 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์บริการการศึกษาอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 
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2.4 สื่อการศึกษา  สถานที่ศึกษา และห้องสมุด 
 สื่อการศึกษา  การเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยใช้สื่อหลัก 
และสื่อเสริมส าหรับนักศึกษาในแต่ละชุดวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ดังนี้ 

1. สื่อหลัก ประกอบด้วย 
- แนวการศึกษา (Study Guide) เป็นเอกสารน าทางการศึกษาประจ าชุดวิชาเพ่ือให้นักศึกษา      

ดุษฎีบัณฑิตด าเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่ก าหนด  
 - ประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร (Selected Reading Materials List) เป็นเอกสาร
ประมวลรายชื่อบทความและเอกสารคัดสรร และงานเขียนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจ าเป็นที่
จะต้องรวบรวมไว้ให้ 
 - การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Web-based/online e-learning media) เป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา 
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) เป็นต าราและ/หรือหนังสือที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น หรือ
คัดสรรจากแหล่งวิทยากรภายนอก เพ่ือเสริมความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
 

สถานที่ศึกษา   มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล แต่ก็จ าเป็นที่จะ 
ต้องจัดสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในรูปของการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม ส าหรับนักศึกษา โดย
ใช้สถานที ่ ดังนี้  

1. ที่ท าการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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  โดยน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ
บูรณาการมาใช้ในการจัดการทุกระบบงานของห้องสมุด  และได้ร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 
ในการพัฒนางานห้องสมุดด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้วางระบบบริการห้องสมุดและสารสนเทศในลักษณะเครือข่ายบริการใน 
3 ระดับ ดังนี้  

1. การบริการในส่วนกลาง จัดให้บริการ ณ ที่ท าการมหาวิทยาลัย ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
  2. การบริการในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้จังตั้งเครือข่ายการให้บริการห้องสุมดและ
สารสนเทศในระดับภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ในปัจจุบันมี 10 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ล าปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา 
และนครนายก  ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละศูนย์จะดูแลรับผิดชอบงานบริการ 5-10 จังหวัดในพ้ืนที่โดยรอบ 
  นอกจากนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วประเทศ  ให้สามารถ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางการบริการทั้ง 3 ระดับนี้จะเอ้ือ
ให้มีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลาย ทั้งภายในเครือข่ายห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเอง และเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอ่ืนบนอินเทอร์เน็ต 
 
2.5 การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 
 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งเป็น  2  แบบ  คือ 
 แบบที่  1.1  ศึกษา 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ท าดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และเข้าสัมมนาเข้ม
เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบที่  2.1  ศึกษา  3  ชุดวิชา ๆ ละ 6 หน่วยกิต ท าดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเข้าสัมมนาเข้ม
เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
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แผนภูมิ การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการคัดเลือก 

ระบบการเรียนการสอน 

ระบบการเรียนการสอน  แบบ  1.1 
- ลงทะเบียน เรียน 1 ชุดวิชา  
 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 - ท าดุษฎีนพินธ ์ (48 หน่วยกิต) 
 - เข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ 
  ดุษฎีบัณฑิต (6 หน่วยกิต)* 
*บางหลักสูตรสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 
  ไม่นับหน่วยกิต 
 

ระบบการเรียนการสอน  แบบ  2.1 
- ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา  
 (18 หน่วยกิต) 

 - ท าดุษฎีนพินธ ์ (36 หน่วยกิต) 
 - เข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ 
  ดุษฎีบัณฑิต (6 หน่วยกิต)*  
*บางหลักสูตรสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 
  ไม่นับหน่วยกิต 
  
 
 

 
ระบบการประเมิน 

เพื่อส าเร็จการศึกษา 

- การสอบชุดวชิา 
- การสอบวัดคุณสมบัต ิ
- การสอบผ่านภาษาตา่งประเทศ 
- การสอบโครงการดุษฎีนพินธ์ 
- การสอบปกป้องดุษฎนีิพนธ ์
- ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน 
 ได้รับการตีพิมพ์ 
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2.6 การควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
 การศึกษาทั้ง  2  แบบนี้จะด าเนินไปโดยมีมาตรฐานการศึกษาและการประเมินผล เพ่ือส าเร็จ 
การศึกษาในระบบเดียวกัน ดังนี้ 

1. มาตรฐานการเรียนการสอน 
1.1 มีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ประกอบด้วย คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ผลิตและบริหารชุดวิชา ที่ท าหน้าที่ผลิตและดูแล
คุณภาพสื่อการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา  และการศึกษาด้วยตนเอง 
 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หากมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอกต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือผู้ช านาญพิเศษในสาขาวิชานั้น 

 1.3 มีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  คือ  อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
พิจารณาโครงการดุษฎีนิพนธ์และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยเพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
2  คน 
  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 1.4 มีคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  คือ  คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่สอบดุษฎีนิพนธ์  ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 คน 
 คุณสมบัติของกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

2. มาตรฐานการประเมินผลการศึกษา 
2.1 การสอบประจ าชุดวิชา  นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบที่  2  จะต้องศึกษาชุดวิชา  3  ชุดวิชา  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ ปฏิบัติกิจกรรม 
และเข้าสอบไล่ โดยผ่านการประเมินในระดับคะแนน 3.00  จากระบบคะแนน 4.00 แต้มคะแนน 
   2.2 การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  เป็นการสอบเพ่ือวัดศักยภาพทาง
วิชาการของนักศึกษาว่ามีความพร้อมที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 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) ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต  
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้ 

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

 
 
 
2.7      การส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อสอบผ่านชุดวิชาที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร และ 
1. กรณีแบบที่ 1.1  สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์     

 2. กรณีแบบที่ 2.1  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00  และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ 
  3. มีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร 
  4. ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  5. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 

6. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
7. ส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจ านวนที่ก าหนด 
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8. ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้วันที่นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 
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3. กระบวนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

กระบวนการการศึกษาระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ก่อนการศึกษา 

การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา 

การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ระหว่างการศึกษา* 

การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา 
- แบบ 1.1  ศึกษาชุดวิชา 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) และท าดุษฎินิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
- แบบ 2.1  ศึกษาชุดวิชา 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) และท าดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)   

การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (6 หน่วยกิต)* 
*บางหลักสูตรสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

ส าเร็จการศึกษา 
การขอส าเร็จการศึกษา 

* รายละเอียดอยู่ในแผนภูมิข้ันตอนระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
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สอบปกป้องดุษฎนีิพนธ์ สอบอยา่งน้อย 6 เดือน ก่อนหมดสถานภาพนักศึกษา 
 

         แผนภูมิขั้นตอนระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ดุษฎีนิพนธ์   
 

ดุษฎีนิพนธ์  

สอบวัดคุณสมบัติและสอบภาษาต่างประเทศ 

ดุษฎีนิพนธ์   
 

ดุษฎีนิพนธ์   
 

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุฎีบัณฑิต 
 

ภาคที่  1 

ภาคที่  2 

ภาคที่  3 

ภาคที่  4 

ภาคที่  5 

ศึกษาชุดวชิา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

ภาคที่  6 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 

ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

เสนอหัวข้อ/โครงการ/อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
(บางหลักสูตร 
ไม่นับหน่วยกิต) 

12 หน่วยกิต 

ไม่นับหน่วยกิต 
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สอบปกป้องดุษฎนีิพนธ์ สอบอยา่งน้อย 6 เดือน ก่อนหมดสถานภาพนักศึกษา 
 

 
 

                    แผนภูมิขั้นตอนระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาชุดวชิา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

ดุษฎีนิพนธ์  

สอบวัดคุณสมบัติและสอบภาษาต่างประเทศ 

ดุษฎีนิพนธ์   
 

ดุษฎีนิพนธ์   
 

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุฎีบัณฑิต 
 

ภาคที่  1 

ภาคที่  2 

ภาคที่  3 

ภาคที่  4 

ภาคที่  5 

ศึกษาชุดวชิา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 

ภาคที่  6 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 

ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

เสนอหัวข้อ/โครงการ/อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

ศึกษาชุดวชิา 1 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
(บางหลักสูตร 
ไม่นับหน่วยกิต) 



15คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

 15 

    
3.1 ขั้นตอนก่อนการศึกษา 

3.1.1  การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา 
     1) การสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัคร
ประมาณเดือนกันยายน-ธันวาคม มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ  
    2) การคัดเลือกนักศึกษา เป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อความส าเร็จของนักศึกษา และ
เป็นหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาท าหน้าที่ในการคัดเลือกนักศึกษาและก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา  
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะส่งผลการคัดเลือกให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
และไม่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการคัดเลือก ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และ
อินเทอร์เน็ต  

3.1.2 การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบตอบรับการเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งลงทะเบียนเป็น
นักศึกษามายังมหาวิทยาลัยตามก าหนด หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการเข้ารับการ
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
3.2   ขั้นตอนระหว่างการศึกษา 
 3.2.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   นักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  ต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพ่ือท าความเข้าใจ  วิธีการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษาหารือ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในหลักสูตร  ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการระหว่างที่ศึกษาชุดวิชา และมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา     
ดุษฎีนิพนธ์มาเป็นผู้ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาระหว่างการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
 
 3.2.2  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
     1)  การศึกษาชุดวิชา  หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะได้รับแนวการศึกษา  
ซึ่งเป็นเอกสารน าทางการศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะสามารถด าเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและ
เวลาที่ก าหนดในแต่ละชุดวิชา  และประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร ซึ่งเป็นเอกสารประมวลรายชื่อ
บทความและเอกสารคัดสรร รวมถึงงานเขียนอ่ืนที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการศึกษา 
นอกจากนั้น นักศึกษาต้องศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อแบบออนไลน์ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา  นักศึกษากับนักศึกษา การมอบหมายงาน/กิจกรรม
การศึกษา แหล่งวิทยาการ และเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการศึกษา    
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   นอกจากการศึกษาจากสื่อต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเสริมในส่วนที่เป็นทักษะพิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออ่ืนได้ เพราะเป็น
ส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ซึ่ง
กิจกรรมในส่วนนี้เรียกว่า การสัมมนาเข้ม แต่ละชุดวิชาได้ก าหนดไว้ประมาณ 3 ครั้ง นักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะเป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานและเสนอผลงาน ซึ่งระบุไว้ใน
เอกสาร “แนวการศึกษา”   
         การประเมินผลชุดวิชา  ประเมินจาก 

1. รายงานที่ก าหนดให้ท า 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
3. การสอบข้อเขียนในการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

    
การประเมินผลแสดงด้วยสัญลักษณ์   ดังนี้ 

   A = 4.00    
   B+ = 3.50 
   B = 3.00 
   C+ = 2.50 
   C = 2.00 
   D = 1.00 
   F = 0 
   หากนักศึกษาได้คะแนนต่ ากว่า  B   ต้องลงทะเบียนใหม่ 
 

 3.2.3  การสอบประจ าชุดวิชา 
   1)  การสอบปกติ  นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
สนามสอบ มหาวิทยาลัยจะก าหนดตามที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ณ วันสมัครเข้าศึกษา  
กรณีมีความจ าเป็นจะขอย้ายสนามสอบให้ด าเนินการแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านัก
บัณฑิตศึกษา ภายใน 45 วันก่อนสอบ (ก าหนดการสอบภาคต้นประมาณเดือนตุลาคม ก าหนดการ
สอบภาคปลายประมาณเดือนเมษายน) กรณีนักศึกษามีความจ าเป็นต้องย้ายสนามสอบภายใน
ระยะเวลาน้อยกว่า 45 วัน ต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ค าสั่งย้ายราชการด่วน 
เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน 45 วันหลังจากวันสอบ   
   2)  การสอบทดแทน กรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามวัน 
เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอสอบทดแทนได้ที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
พร้อมหลักฐานแสดงความจ าเป็นที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเข้าสอบตาม วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ ค าสั่งย้ายราชการด่วน เป็นต้น ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบประจ า
ภาคการศึกษา และต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบทดแทน  
   3)  การสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ  กรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเดินทางไป
ต่างประเทศ ตรงกับ วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันสอบประจ าภาคการศึกษา นักศึกษา
สามารถยื่นค าร้องขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศท่ีเป็นที่ตั้งของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลของ
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ประเทศไทย พร้อมแนบหลักฐานแสดงความจ าเป็นที่จะต้องขอสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ 
ภายใน 60 วันก่อนสอบ และต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ  
 

 3.2.4   การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
   เมื่อนักศึกษา ศึกษาชุดวิชาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ จึงสามารถลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา   
ดุษฎีนิพนธ์ได้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ต่อเนื่องจนครบตามล าดับขั้นของการท า
ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาการวิจัย 
   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 
          ท าดุษฎีนิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิตท่ี 
          ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น 

        

 3.2.5 การสัมมนาเข้มประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 
   นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น าและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการท างาน เพ่ิมพูน   
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ 
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3.3   ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
 1) นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด เมื่อสอบและส่งตัวเล่ม          
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รวมถึงผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับยอมรับให้ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องการแจ้ง   
จบการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มใบค าร้องส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และช าระค่าการขึ้นทะ เบียน
ดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา (30 วันก่อนวัน
สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา) นักศึกษาจะได้หนังสือรับรองการศึกษาครบโครงสร้างหลักสูตร หนังสือ
รับรองส าเร็จการศึกษา และได้รับการขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต  
 2) เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีแบบฟอร์มกรอกชื่อและที่อยู่ 
แนบให้ไปด้วยทุกครั้ง  ให้นักศึกษาด าเนินการกรอกแบบฟอร์มทุกฉบับ และส่งเอกสารทั้งหมดพร้อม
แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเสื้อครุยปริญญา มสธ.) จ านวน 9 รูป ไปยังส านักบัณฑิตศึกษา เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานในการจัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษาต่อไป 



19คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

4. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
 

4.1 ก่อนเข้าศึกษา 
 4.1.1 การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  1)  เพ่ือสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
  - ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
  - ศูนย์สารสนเทศ มสธ. 
  - Website ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่บัณฑิตศึกษา 
  2)  เพ่ือส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
       มาติดต่อสมัครด้วยตนเอง (ช าระค่าสมัครเป็นเงินสด) 
 - งานบริการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการ มสธ. 
   - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 
   ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ช าระค่าสมัครด้วยธนาณัติ หรือ Pay at Post) 

- ที่ท าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ 
   ส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช าระค่าสมัครด้วยการตัดเงินจากบัญชีธนาคาร) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าระเบบอินเทอร์เน็ตได้ 
 4.1.2 การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1)  เพ่ือสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
   - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 
  2)  เพ่ือซื้อระเบียบการ/ส่งใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
   - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 
4.2 ระหว่างศึกษา 
 4.2.1 การติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  1)  เรื่อง การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
  2)  เรื่อง การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ถอนชุดวิชา ลาพักการศึกษา เปลี่ยนที่อยู่ 
       เปลี่ยนสนามสอบ ท าบัตรนักศึกษา  
  - ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
  3)  เรื่อง การช าระเงินค่าลงทะเบียน 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 ส านักบัณฑิตศึกษา 
  7)  เรื่อง การสอบถามผลสอบชุดวิชาต่าง ๆ 
  - Website ของ มสธ. www.stou.ac.th คลิกไปที่บัณฑิตศึกษา  
    ขอตรวจสอบผลสอบ 
  8)  เรื่อง การลงทะเบียนสอบดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ 
  - ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
  9)  เรื่อง การตรวจรูปแบบ การท าปกเข้าเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์/ 
       ดุษฎีนิพนธ ์
  - ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
 10)  เรื่อง การเผยแพร่ผลงาน การส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์/ 
      ดุษฎีนิพนธ์ 
  - ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
 11)  เรื่อง การขอทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และทุนรางวัล 
  - ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
 12)  เรื่อง การข้ึนทะเบียนส าเร็จการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา 
       หนังสือรับรองต่าง ๆ 
  - ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
 
  4.2.2 การติดต่อกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
  1)  เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และค าร้องต่าง ๆ 
   - งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 
  2)  เรื่อง สถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาเข้มชุดวิชาต่าง ๆ 
   - งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 10 แห่ง 
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4.3   หลังการส าเร็จการศึกษา 
  1)  เรื่อง ก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง 
   - ส านักวิชาการ มสธ. (ฝ่ายพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่) 
       - ส านักบริการการศึกษา มสธ. (ฝ่ายพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร) 
                - ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
                - ศูนย์สารสนเทศ มสธ. 
                - Website ของ มสธ. www.stou.ac.th  
  2)  เรื่อง การสั่งจองเสื้อครุยและของที่ระลึก 
   - สมาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  3)  เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา 
                - ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
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5. การติดต่อกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 

มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาขึ้นในส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายบริการทางวิชาการและเสริม
ระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเป็นแหล่งให้บริการของมหาวิทยาลัยที่
กระจายถึงนักศึกษาที่อยูในจังหวัดต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการบริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิ
บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา บริการให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยพัฒนาที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นนี้กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 10 ศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
หมู่ 2 ถ.ล าปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 
โทร. 0 5426 9531-4 โทรสาร: 0 5426 9527 
อีเมล์: lp.adoffice@stou.ac.th 
ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ 
ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน  
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย  
4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-ก าแพงเพชร 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 ก าแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  
105/35 หมู่ที ่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  
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
หมู่ 10 บ้านค ากลิ้ง  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 หนองบัวล าภู 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 อ านาจเจริญ 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  
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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-ล าใหม่ 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   
ส านักวิทยพัฒนา 
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 
แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ ์
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แบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  

ภาค  ................  ปีการศึกษา  .......................  สาขาวิชา ....................... 
....................................................... 

 
เรื่อง  ขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ 

เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ....................... 

  ข้าพเจ้า ................................................................... รหัสประจ าตัว....................................  
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 
 อ่ืน ๆ ............................................................... 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
     ลงชื่อนักศึกษา .................................................................. 
      (................................................................................)  
                วันที่ .............................................. 
 
 
      ...........................................................          ................................................ 
(........................................................................)        (........................................................................)  
        อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก              ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ 
    วันที่  ..............................................    วันที่  .............................................. 

ปร.ด. 1 
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แบบเสนอโครงการและแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา/คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  
ภาค.............................. ปีการศึกษา ............................. 

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

ชื่อนักศกึษา 
(รหัสประจ าตัว) 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ ์
(ภาษาไทย/อังกฤษ) 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
กรรมการสอบ 

โครงการดุษฎีนิพนธ์ 
(ภายใน มสธ.) 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
กรรมการสอบ 

โครงการดุษฎีนิพนธ์ 
(ภายนอก มสธ.) 

 
………………. 
(...................) 

 
 

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

(ประธานกรรมการ) 
 

2.  ................................. 
(กรรมการที่ปรึกษาหลัก 

และกรรมการสอบ) 
 

3.  ................................. 
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมและ

กรรมการสอบ) 
 
 

 
1.  .............................. 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

ระบุวุฒิสูงสุด 
………………………. 

 
2.  ............................... 
(กรรมการที่ปรึกษาร่วม

และกรรมการสอบ) 
ระบุวุฒิสูงสุด 

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

 
 
ค าแนะน าในการพิมพ์ข้อมูล 
1. นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้  พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD  -  RW 

ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
 2.  กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดด้วย 

ปร.ด. 2 
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แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 
ประจ าสาขาวิชา............................... 

……………………………………………. 
 
1.  ชื่อ – สกุล  .........................……………………………………………………………..………………………………………………. 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ….………………………………………………………………………………...……………………………… 
3.  ต าแหน่งทางบริหาร   …………………………..….……………………………………………………………………….…………… 
4.  ต าแหน่งงานปัจจุบัน  ........................................................................... ........................................................ 
5.  สถานที่ติดต่อ 

ที่ท างาน........................……………………………………………………………………………………………………….…… 
 ต้นสังกัด …………………………………...............................… โทร. ……………………………………..………………. 
 ที่บ้าน  .....……………………………………………………………..….............................................................……… 
 …………………………………............................................ โทร. …………………………………...……..…………. 
6.  วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ     
 
7.  ผลงานทางวิชาการ 
 7.1  งานต ารา / เอกสาร / บทความ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
7.2  งานวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานระดับบัณฑิตศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้  พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-CW และ 
              ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 

ปร.ด. 3 
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แบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ ์
ภาคต้น/ปลาย  ปีการศึกษา  ............................... 

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

1. ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  .................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
 (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................... 
2. ช่ือนักศึกษา ..............................................................................  รหัสประจ าตัว  ...................................... 
    แขนงวิชา ......................................... โทรศัพท์ ...............................  e-mail  ..............…...………....…….. 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย ......................................................................................  
............................................................................................................................................... ........................... 
4. ค าถามการวิจัย ...................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
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 

ปร.ด.4 
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โครงการดุษฎีนิพนธ ์
บทที่  1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย ....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
2. ค าถามการวิจัย ....................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ............................................................................................................... .......... 
........................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย ........................................................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
5. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
6. ขอบเขตการวิจัย .................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
7. นิยามศัพท์ ............................................................................................................................. .................... 
................................................................................................ ................................................................ ......... 
............................................................................................................................. ............................................ 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................................... ............ 
....................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 

ปร.ด. 5 
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บทที่  2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  (แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) .................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................ .........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................ .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
...................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................................... .................. 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
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 
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แบบขอสอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  
ภาค  .....................  ปีการศกึษา  ..................... 

.................................................... 
 
เรื่อง  ขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 

เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา..................................... 

  ข้าพเจ้า ........................................................................ รหัสประจ าตัว ................................ .... 
แขนงวิชา ..............................................   โทร  ..............................e-mail ......................................................... 
มีความประสงค์จะสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  ในวันที่ .........................................  เวลา  .............................. .......... 
ข้าพเจ้าได้สอบผ่านโครงการดุษฎีนิพนธ์  แล้ว  เมื่อวันที่ ..................................................................................... 
และขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  ดังเอกสารที่แนบ 
 ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรดังนี้ 

 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ....................................................... 
 LCD  Projector 
 เครื่องเล่นเทปภาพ 
 เครื่องเล่นเทปเสียง 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ...... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
     ลงชื่อนักศึกษา .................................................................. 
       (.......................................................) 
       วันที่ .............................................. 
 
 
 
       ........................................................... 
       (..........................................................) 
           อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 

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

ปร.ด. 6 
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แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  
  ภาค .....................  ปีการศกึษา ................................ 

 สาขาวิชา.....................................   แขนงวิชา.................................... 
 

ชื่อนักศกึษา 
(รหัสประจ าตัว) 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ ์
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
กรรมการสอบปกป้อง

ดุษฎีนิพนธ ์
(ภายใน มสธ.) 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
กรรมการสอบปกป้อง

ดุษฎีนิพนธ ์
(ภายนอก มสธ.) 

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

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

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์
ค าสั่งที่  ................... 
วันท่ี  ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  ……………………… 
(กรรมการที่ปรึกษาหลัก) 

 
2.  ……………………… 

(กรรมการที่ปรึกษาร่วม
และกรรมการสอบ) 

 
 
 

1.  ……………………. 
(ประธานกรรมการ) 

ระบุวุฒิสูงสดุ. 
.................................. 

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

ระบุวุฒิสูงสดุ 
..................................... 

 
3. ............................. 
(กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ) 

ระบุวุฒิสูงสดุ 
..................................... 

 
 
 
 
 
 
ค าแนะน าในการพิมพ์ข้อมูล 

1. นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้  พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-CW  และส่งให้ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 

  2.   กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดด้วย 
  3.   นักศึกษาจะต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับกรรมการสอบทุกท่านก่อนสอบ 45 วัน 

ปร.ด. 7 
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แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 
ประจ าสาขาวิชา..................................... 

……………………………………………. 
 
1.  ชื่อ – สกุล ..........................……………………………………………………………..…………………………………………. 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ….………………………………………………………………………………………………………...… 
3.  ต าแหน่งทางบริหาร …………………………..….…………………………………………………………………… 
4.  ต าแหน่งงานปัจจุบัน  ............................................................................................ .................................. 
5.  สถานที่ติดต่อ 

ที่ท างาน........................…………………………………………………………………………………………………..… 
 ต้นสังกัด…………………………………..............................…  โทร. ………………………………………..………. 
 ที่บ้าน  .....……………………………………………………………..…......................................................……… 
 …………………………………............................................ โทร. ………………..………………………….…. 
6.  วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ     
 
7.  ผลงานทางวิชาการ 
 7.1  งานต ารา / เอกสาร / บทความ 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
7.2  งานวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
8.  ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานระดับบัณฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารชุดนี้  พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-CW และส่งให้ 
              อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 

ปร.ด. 8 
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แบบส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา..................................... 
 
  ข้าพเจ้า  .............................................................  รหัสประจ าตัว  .......................... ..................... 
สาขาวิชา............................................................................  แขนงวิชา/วิชาเอก  ..................................................... 
 โทรศัพท์  .................................................. 
  ทั้งนี้  ก าหนดวันสอบดุษฎีนิพนธ์  จะมีขึ้นในวันที่  ............................................................. .......... 
โดยข้าพเจ้าจะมารับดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการตรวจรูปแบบแล้ว 
 

 ด้วยตนเองในวันสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 ส่งทางไปรษณีย์ 

 
 

(ลงชื่อนักศึกษา) ....................................................... 
 (............................................................................) 
  วันที่  .................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 
ตรวจรูปแบบแล้ว  
 

 ถูกต้อง 
 ไม่ถูกต้อง  ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ ............ 
 
 
      (ลงชื่อ).............................................  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 
                     (.................................................................) 
         วันที่  ...................................... 
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เขียนที่............................................. 
........................................................ 
........................................................ 

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

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา.....................................  (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์หลัก) 
 
  ข้าพเจ้า.............................................................. ...........................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชา/วิชาเอก................................................โทรศัพท์.................................มีความประสงค์ขอหนังสือจาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้  จะขอบพระคุณยิ่ง  
 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
       ........................................................ 
       (........................................................) 
 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา............................................... 
  เพ่ือโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้ 
 
 
       ..................................................... 
      (...........................................................................) 
       (อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก) 
 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD – RW และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
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1. ชื่อ  ..............................................................................................................  

สถานที่ท างาน  ............................................................................................  
 วุฒิการศึกษา  .............................................................................................. 
 ประสบการณ์หรือความช านาญ  ................................................................. 
 

2. ชื่อ  ...................................................................................................... ........ 
สถานที่ท างาน  ............................................................................................  

 วุฒิการศึกษา  ..............................................................................................  
 ประสบการณ์หรือความช านาญ  ................................................................. 
 

3. ชื่อ  ..............................................................................................................  
สถานที่ท างาน  .............................................................. .............................. 

 วุฒิการศึกษา  ..............................................................................................  
 ประสบการณ์หรือความช านาญ  ................................................................. 
 

4. ชื่อ  ..............................................................................................................  
สถานที่ท างาน  ............................................................................................  

 วุฒิการศึกษา  .............................................................................................. 
 ประสบการณ์หรือความช านาญ  ................................................................. 
 

5. ชื่อ  ..................................................................................................... ......... 
สถานที่ท างาน  ............................................................................................  

 วุฒิการศึกษา  ..............................................................................................  
 ประสบการณ์หรือความช านาญ  ................................................................. 
 

6. ชื่อ  ..............................................................................................................  
สถานที่ท างาน  ............................................................. ............................... 

 วุฒิการศึกษา  ..............................................................................................  
 ประสบการณ์หรือความช านาญ  ................................................................. 
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ที่ ศธ ……………………………                                   สาขาวิชา...................................... 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
          จังหวัดนนทบุรี   11120 

 

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

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ................................................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการดุษฎีนิพนธ์  จ านวน  1  ชุด 
 

 ด้วย................................................ ...........................................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   
แขนงวิช/วิชาเอก...............................................................สาขาวิชา...........................................................................   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์  เรื่อง  ................................ ....................... 
............................................................ตามโครงการดุษฎีนิพนธ์ที่แนบมาด้วยนี้ 
 การจัดท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวนักศึกษาได้จัดท าเครื่องมือที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับความ
เห็นชอบเบื้องต้นจากอาจารย์ดุษฎีนิพนธ์ไว้ชั้นหนึ่งแล้ว แต่เพื่อให้เครื่องมือที่จัดท านั้นมีความครอบคลุมเนื้อหาวิชา
แนวปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักและกระบวนการวิจัย ทางสาขาวิชา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  ...........................................  ได้โปรดพิจารณาตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาผู้นี้ด้วย ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ  นักศึกษาจะน าเรียนด้วยตนเอง 
 

 สาขาวิชา.................................................  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และ
ขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                            ...................................................... 

  (.......................................................) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา........................................ 

 
 
 
 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา............................................. 
โทรศัพท ์ ....................................................................... 
โทรสาร  ......................................................................... 
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เขียนที่............................................. 
........................................................ 
........................................................ 

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

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอทดลองเครื่องมือ 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา.......................................  (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์หลัก) 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................. ...................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................................โทรศัพท์.................................มีความประสงค์ขอหนังสอืจาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือจาก............................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................... .................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในหนังสือขอทดลองเครื่องมือที่แนบมาท้ายนี้   
จะขอบพระคุณยิ่ง 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
       ......................................................... 
       (.........................................................) 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา........................................ 
  เพ่ือโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้ 
 
       ..................................................... 
      (...........................................................................) 
       (อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก) 
 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD – RW และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
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ที่ ศธ …………………..                                                    สาขาวิชา.................................... 
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                   ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
                   จังหวัดนนทบุรี   11120 

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

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือ 
 
เรียน  ........................................................ 
 ด้วย.................................................. .................................................. .......นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   
แขนงวิชา/วิชาเอก........................................................สาขาวิชา ........................ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์  เรื่อง  .......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. .................. 
  ในการนี้  นักศึกษาจ าเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยโดย............................................... 
.......................................................................................................... ..................................................................... ..... 
  ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการสืบไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาตให้นักศึกษาได้ทดลองเครื่องมือตามวัน เวลา 
และรายละเอียดที่นักศึกษาเสนอมาพร้อมนี้ หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
             ……………………………………………………… 

    (…………………………………………………………)
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา........................... 

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

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

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา......................................... (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์หลัก) 
 
  ข้าพเจ้า........................................................ ................................นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชา/วิชาเอก................................................โทรศัพท์.................................มีความประสงค์ขอหนังสือจาก  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  จาก…………........................ 
……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……..……. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยที่แนบมาท้ายนี้   
จะขอบพระคุณยิ่ง  
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
       .......................................................... 
       (..........................................................) 
 
 
เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา……………………………………..…….. 
  เพ่ือโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้ 
 
 
       ..................................................... 
      (...........................................................................) 
       (อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาส่งเอกสารชุดนี้ พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD – RW และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
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ที่ ศธ …………………...                                           สาขาวิชา………………………………… 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
           จังหวัดนนทบุรี   11120 
 

 วันที่  ………………………………………… 
 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ………………………………………… 
 

  ด้วย.................................................................................................นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................สาขาวิชา……………………………………..…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง........................................................ ..................................................................................... 
.................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................................ ......................................... 
.................................................................................................................... ................................................................. 
  ในการนี้  นักศึกษาจ าเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยโดย................................................ 
.............................................................................. .............................................................................. ......................... 
  ทั้งนี้  ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการสืบไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาตให้นักศึกษาได้ทดลองเครื่องมือตาม   
วัน  เวลา  และรายละเอียดที่นักศึกษาเสนอมาพร้อมนี้  หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณมา   
ณ  โอกาสนี้ 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 

       (……………………………………………..…………..) 
                                                    ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา……………………………………..…….. 
 
 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา..................................... 
โทรศัพท์ ................................................................. 
โทรสาร .................................................................. 
 

ที่ ศธ …………………...                                           สาขาวิชา………………………………… 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
           จังหวัดนนทบุรี   11120 
 

 วันที่  ………………………………………… 
 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ………………………………………… 
 

  ด้วย.................................................................................................นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................สาขาวิชา……………………………………..…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง........................................................ ..................................................................................... 
.................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................................ ......................................... 
.................................................................................................................... ................................................................. 
  ในการนี้  นักศึกษาจ าเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยโดย................................................ 
.............................................................................. .............................................................................. ......................... 
  ทั้งนี้  ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการสืบไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการอนุญาตให้นักศึกษาได้ทดลองเครื่องมือตาม   
วัน  เวลา  และรายละเอียดที่นักศึกษาเสนอมาพร้อมนี้  หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณมา   
ณ  โอกาสนี้ 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 

       (……………………………………………..…………..) 
                                                    ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา……………………………………..…….. 
 
 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา..................................... 
โทรศัพท์ ................................................................. 
โทรสาร .................................................................. 
 

.............................................................
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ภาคผนวก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
  

เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา สอดคลอ้งกบัการปรับหน่วยกิตของชุดวิชา
ระดบับณัฑิตศึกษา  และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ .ศ.
๒๕๔๘  และเพื่อให้การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   และเร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

                                                               

  ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 “สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 “สภาวชิาการ”  หมายความวา่  สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 “สาขาวชิา”  หมายความวา่  สาขาวชิาในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  “คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 “คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา”  หมายความวา่  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
ประจ าสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 “นกัศึกษา”   หมายความวา่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท 42
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  ขอ้ ๕  อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ีและมีอ านาจวางระเบียบ ออกประกาศและค าสั่งโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัแลว้แต่กรณี เพื่อปฏิบติัการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ีหรือตอ้งวนิิจฉยัตีความขอ้บงัคบัน้ี ให้สภาวิชาการ
เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด   
 

หมวด  ๒  
การจัดการศึกษา  

 

  ขอ้ ๖ ระบบการศึกษา 
    (๑) มหาวิทยาลยัจดัระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็นสอง
ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ คือ ภาคตน้และภาคปลาย และอาจจดัภาค
พิเศษ ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหน่ึงภาคก็ได ้
    ในกรณีท่ีหลกัสูตรใดมีเหตุผลอนัสมควร สภามหาวทิยาลยัอาจกาํหนดใหภ้าคการศึกษา
ของหลกัสูตรนั้นแตกต่างจากท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึงก็ได ้ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในระเบียบของมหาวทิยาลยั 

  (๒) มหาวทิยาลยัใชร้ะบบการศึกษาทางไกลท่ีมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาสามารถศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง ภายใตก้ารให้คาํแนะนาํปรึกษาอยา่งเป็นระบบ การถ่ายทอดเน้ือหาสาระและประสบการณ์ทาง
วิชาการผา่นส่ือการสอนทางไกลและส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม โดยจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์ เป็นชุดวิชา  
ท่ีมีลกัษณะบูรณาการ มีค่าชุดวชิาละ ๖ หน่วยกิต ยกเวน้ ชุดวชิาวทิยานิพนธ์ และชุดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

  (๓)  มหาวทิยาลยัจดัระบบและวธีิการศึกษา การใหค้วามรู้ และการใหค้าํแนะนาํปรึกษา
ดว้ยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารยก์บันักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

  (๔) มหาวทิยาลยัจดัใหมี้แหล่งบริการการศึกษาในส่วนกลาง ณ สาํนกับรรณสารสนเทศ
และส่วนภูมิภาค ณ ศูนยว์ิทยพฒันา ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนยว์ิทยบริการการศึกษาอ่ืนๆ ทัว่
ประเทศ  

หมวด ๓  
หลกัสูตร  

  

  ขอ้ ๗ โครงสร้างหลกัสูตร 
(๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

   หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นการศึกษาหลงัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  มี
วตัถุประสงค์ให้ผูศึ้กษาพฒันาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีไดดี้และมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดหลกัสูตรมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้เสริม
ประสบการณ์ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรืออบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพประกาศนียบตัรบณัฑิต 
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   (๒) หลกัสูตรปริญญาโท 
   หลกัสูตรปริญญาโท ตลอดหลกัสูตรมีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต แบ่งการศึกษา
เป็น ๒ แผน คือ 

(ก)  แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั มีการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาตาม 
แผน  ก มี ๒ แบบ คือ แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ 
      แบบ ก ๑  ท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบไดไ้ม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งตอ้งเขา้รับ
การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต หรือการอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต 
     แบบ ก ๒  ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๑๒  หน่วยกิต และผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) รวมทั้งตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต หรืออบรมเขม้ประสบการณ์
วชิาชีพมหาบณัฑิต 
    (ข)  แผน ข ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ    
ไม่น ้อยกว ่า ๖ หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้ และเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์
มหาบณัฑิต หรือการอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต  
   (๓) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง เป็นการศึกษาหลงัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท มี
วตัถุประสงคใ์ห้ผูศึ้กษาพฒันาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ตลอดหลกัสูตรมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้
เสริมประสบการณ์ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรืออบรมเขม้ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง 
   (๔) หลกัสูตรปริญญาเอก 
   หลกัสูตรปริญญาเอก เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยัเพื่อพฒันานกัวชิาการ และนกัวชิาชีพชั้นสูง 
แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ 

(ก)   แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั มีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ 
ใหม่ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้เรียนชุดวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนโดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่ตอ้งผา่นเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๑ ภาษา  และ
สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ ทั้งน้ีผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น
หรือในระดบันานาชาติ รวมทั้งตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้เสริมประสบการณ์ดุษฎีบณัฑิต โดย 
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   แบบ  ๑.๑   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์ 
ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘  หน่วยกิต 
   แบบ  ๑.๒  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์ 
ไม่นอ้ยกวา่ ๗๒  หน่วยกิต 

   ทั้งน้ี ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพใน
ระดบัเดียวกนั  

(ข)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั  มีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ 
ก่อให้เกิดความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งศึกษาชุดวิชาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  
สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๑ ภาษา และสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ ทั้งน้ีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์
หรือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 
(Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นหรือในระดบันานาชาติ รวมทั้งตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้
เสริมประสบการณ์ดุษฎีบณัฑิต โดย 
    แบบ  ๒.๑ ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์  
ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาชุดวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 
    แบบ  ๒.๒ ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์  
ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาชุดวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 
   ทั้งน้ี ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพใน
ระดบัเดียวกนั 

 ขอ้ ๘ ประเภทของหลกัสูตร  
   (๑) “หลกัสูตรปกติ”  หมายความวา่ หลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยเป็นส่ือหลกัในการเรียนการสอน 
หรือมีบางชุดวชิาท่ีใชภ้าษาองักฤษ หรืออาจใช้ภาษาอ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็น 
   (๒) “หลกัสูตรนานาชาติ”  หมายความวา่  หลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีความเป็นสากล และ
เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียน
การสอน 

หมวด ๔  
ระยะเวลาการศึกษา 

 

  ขอ้ ๙ “ระยะเวลาการศึกษา”  หมายความวา่ เวลาการศึกษาทั้งหมดท่ีใชเ้พื่อการศึกษาและสร้าง
ผลงานทางวิชาการท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร อนัไดแ้ก่ การเรียนชุดวิชา การทาํงานวิจยั การทาํวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
  ระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เร่ิมนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรจนถึงภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาสอบผา่นและดาํเนินการครบถว้นตามหลกัสูตร 
 

A คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท45



51คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก๕ 
 
  ขอ้ ๑๐  ผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต มีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ขอ้ ๑๑  ผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
  ขอ้ ๑๒  ผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ขอ้ ๑๓  ผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     (๑)  ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท 
     (๒)  ไม่เกิน ๑๒  ปีการศึกษา สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาตรี 

 

หมวด  ๕ 
การสมัครและการรับเข้าศึกษา 

  

 ขอ้ ๑๔ คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ศึกษา 
(๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และมี 
คุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวชิา และมหาวทิยาลยักาํหนด 

(๒) หลกัสูตรปริญญาโท 
ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต  

ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และมีคุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา และ
มหาวทิยาลยักาํหนด 

(๓) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  
ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และมี 

คุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวชิา และมหาวทิยาลยักาํหนด 
   (๔) หลกัสูตรปริญญาเอก 

      (ก) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ชั้นสูง ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และมีคุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา 
และมหาวทิยาลยักาํหนด หรือ 

    (ข) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ในสาขาวชิาเดียวกนัหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้
ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะทาํดุษฎีนิพนธ์ หรือมีคุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติม ตามท่ีคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวชิา และมหาวทิยาลยักาํหนด 

ขอ้ ๑๕ การรับเขา้ศึกษา 
 การรับเขา้ศึกษากระทาํโดยวธีิการคดัเลือก หรือโดยวธีิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยักาํหนด ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไป ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั   
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   (๑) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เป็นผูก้าํหนดเง่ือนไข วิธีการ และจาํนวนนกัศึกษาท่ี

จะรับในแต่ละสาขาวชิา โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวชิา 
   (๒) คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวชิา อาจพิจารณารับบุคคลเขา้ศึกษาเป็นกรณี
พิเศษ โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยั 
   (๓) การรับเขา้ศึกษา จะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูส้มคัรส่งหลกัฐานการสมคัรครบถว้น ถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ ภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ขอ้ ๑๖ การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
    (๑) การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดและประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
    (๒) เม่ือมหาวิทยาลยัได้ข้ึนทะเบียนผูใ้ดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดาํเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติั และการมีลกัษณะตอ้งห้ามของผูน้ั้นให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บผูน้ั้นเขา้ศึกษา 
โดยให้มีคณะกรรมการทาํหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัและการมีลกัษณะตอ้งห้ามของผูเ้ขา้ศึกษาให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัน้ี  กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึงได ้
ใหเ้สนอต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นคราว ๆ ไป คราวละไม่เกิน ๖ เดือน 
  การได้มาซ่ึงคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
  (๓) นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตอ้งปฏิบติัตามวินัยนกัศึกษาตาม
ระเบียบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
  การกําหนดโทษทางวินัย ผูมี้อาํนาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พิจารณาลงโทษทางวนิยัใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในระเบียบของมหาวทิยาลยั  
 

หมวด ๖ 
ประเภทของนักศึกษา 

 

ขอ้ ๑๗ ประเภทของนกัศึกษา แบ่งเป็น 
(๑) “นกัศึกษาสามญั”  หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาโดย 

สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  
(๒) “นกัศึกษาทดลองเรียน” หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษา  

ตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงเม่ือผา่นการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาแลว้  จึงจะรับ
เขา้เป็นนกัศึกษาสามญัตามหลกัสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งน้ีให้นบัระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหน่ึง
ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลกัสูตร  

ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั อาจพิจารณารับบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั โดยมิไดรั้บประกาศนียบตัรหรือ
ปริญญาใดปริญญาหน่ึงจากมหาวทิยาลยั แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดงัน้ี 
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   (๑)  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา 
   (๒) นกัศึกษาเรียนขา้มมหาวทิยาลยั  
   (๓)  ผูเ้ขา้ศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัอนุมติั 
 

หมวด  ๗ 
การลงทะเบียน  

 

  ข้อ ๑๙  นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีสมคัรเข้าศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธิการเขา้เป็นนกัศึกษา ยกเวน้กรณีมีความจ าเป็น
และไดรั้บการผอ่นผนัจากมหาวทิยาลยั โดยตอ้งลาพกัการศึกษา ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงปีการศึกษา 

ขอ้ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนแบ่ง เป็น ๒ ประเภท คือ  
   (๑) การลงทะเบียนเรียนโดยนบัหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน 
   (๒) การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต  

   ขอ้ ๒๑ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนติดต่อกนัทุกภาคการศึกษา  หากมีความจ าเป็นตอ้งลาพกั
การศึกษาในภาคการศึกษาใด ใหย้ืน่ค าร้องขอลาพกัการศึกษาต่อมหาวทิยาลยั   

ขอ้ ๒๒ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด หากลงทะเบียนเกิน 
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด นกัศึกษาตอ้งลาพกัการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓  กรณีมีความจ าเป็นเม่ือค านึงถึงความรู้พื้นฐานของนกัศึกษา คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวชิา อาจก าหนดใหน้กัศึกษาผูน้ั้นเรียนชุดวชิาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพิ่ม 
  ขอ้ ๒๔ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหน่วยกิต หรือตามระบบเหมาจ่ายท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรแลว้ แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาตอ้งช าระค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั  
  ขอ้ ๒๕ การขอเพิ่มและการถอนชุดวชิาเรียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

 ขอ้ ๒๖ การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของชุดวชิาท่ีศึกษามาแลว้ทั้งจากมหาวทิยาลยัและ 
สถาบนัการศึกษาอ่ืน การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั  

ขอ้ ๒๗ การเปล่ียนสาขาวชิาหรือหลกัสูตร การเปล่ียนระดบัการศึกษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดหรือตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

หมวด  ๘ 
การลาพกัการศึกษา  

 

  ขอ้ ๒๘  นกัศึกษาท่ีมีความจ าเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา ให้ยื่นค าร้องลาพกัการศึกษาต่อมหาวิทยาลยั  
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัแลว้  จึงจะถือวา่การลาพกัการศึกษานั้นมีผลสมบูรณ์  
  ข้อ ๒๙ นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ทั้ งน้ีไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกนั 
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  กรณีท่ีนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพกัการศึกษาต่อ
มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นคราว ๆ ไป 

  ขอ้ ๓๐ การลาพกัการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาให้นบัระยะเวลาการลาพกัเป็นการลาพกั
การศึกษาเตม็ภาคการศึกษา 
  ขอ้ ๓๑ นกัศึกษาท่ีมีความจ าเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาระหวา่งภาคการศึกษา ตอ้งยื่นค าร้องขอลาพกั
การศึกษา ภายในก าหนดเวลาของการถอนชุดวชิา และใหถื้อวา่เป็นการถอนชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนไว ้ 
  ขอ้ ๓๒  การยืน่ค  าร้องขอลาพกัการศึกษาระหวา่งภาคการศึกษา หากกระท าภายหลงัก าหนดเวลา
การถอนชุดวชิา ใหถื้อวา่เป็นการขาดสอบชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนไว ้
  ขอ้ ๓๓ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีขอลาพกัการศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลยัจะถอนสถานภาพ
การเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๓๔ นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาต่อตอ้งยื่นค าร้องขอกลบั
เขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัก่อนวนัเปิดภาคการศึกษา พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนชุดวชิา 
  ขอ้ ๓๕ ระยะเวลาท่ีลาพกัการศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาศึกษาตามหลกัสูตร 
 

หมวด  ๙ 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 

  ขอ้ ๓๖  การประเมินผลการศึกษาและการสอบ 
      (๑)  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
   ประเมินผลการศึกษาจากผลงานท่ีมอบหมายให้ท า  การสอบชุดวิชาประจ าภาค
การศึกษา และการเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ดงัน้ี 
     (ก) การสอบชุดวชิาประจ าภาคการศึกษา เป็นการสอบประจ าภาคการศึกษา เพื่อ
วดัว่านักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซ่ึงอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวดัผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน โดย
นักศึกษาจะตอ้งสอบชุดวิชาทุกชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว ้เวน้แต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกตอ้งตาม
ประกาศมหาวทิยาลยั  
   (ข) การเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดให้นักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งเขา้รับการอบรม เพื่อพฒันาทกัษะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ส่งเสริมภาวะ
ผูน้ า รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษา
หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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      (๒) หลกัสูตรปริญญาโท  

    แผน ก  แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ ประเมินผลการศึกษาจาก ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ท า การสอบชุดวิชาประจ าภาคการศึกษา การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเขา้รับการอบรมเขม้เสริม
ประสบการณ์หรือประสบการณ์วชิาชีพตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ดงัน้ี 
      (ก) การสอบชุดวชิาประจ าภาคการศึกษา เป็นการสอบประจ าภาคการศึกษา เพื่อ
วดัว่านักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซ่ึงอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวดัผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน โดย
นักศึกษาจะตอ้งสอบชุดวิชาทุกชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว ้เวน้แต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกตอ้งตาม
ประกาศมหาวทิยาลยั  
    (ข) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบ
ความรู้ของนกัศึกษาดว้ยวธีิการสอบปากเปล่า กระท าโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่เกิน ๔ คน 
ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา และถือว่าสอบผ่านวิทยานิพนธ์เม่ือ
คณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นกัศึกษามีสิทธิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 
๒ คร้ัง   
    (ค) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตหรือประสบการณ์
วชิาชีพมหาบณัฑิต เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดให้นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทจะตอ้งเขา้รับการอบรม เพื่อพฒันา
ทกัษะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมภาวะผูน้ า รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วชิาชีพ  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษาหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

   แผน ข  ประเมินผลการศึกษาจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท า การสอบชุดวิชาประจ า
ภาคการศึกษา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการศึกษาคน้ควา้อิสระ รวมทั้ง
การเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วชิาชีพตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ดงัน้ี 
      (ก) การสอบชุดวิชาประจ าภาคการศึกษา เป็นการสอบประจ าภาคการศึกษาเพื่อ
วดัว่านักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซ่ึงอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวดัผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน โดย
นักศึกษาจะตอ้งสอบชุดวิชาทุกชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว ้เวน้แต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกตอ้งตาม
ประกาศมหาวทิยาลยั  
   (ข) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบขอ้เขียน
และการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบขอ้เขียนอยา่งเดียว ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ข เพื่อ
วดัความสามารถในการบูรณาการความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปแลว้ของนกัศึกษา โดยนกัศึกษามีสิทธิสอบประมวล
ความรู้เม่ือสอบผา่นชุดวิชาครบตามหลกัสูตรหรือก าลงัศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดทา้ย และมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ การสอบให้สอบขอ้เขียนเป็นหลกั ส่วนการสอบปากเปล่าเพิ่มเติมให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  การสอบประมวลความรู้ภาคขอ้เขียนประกอบดว้ย  ๒  ส่วน 
คือ  ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์  โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกนัไม่น้อยกว่า ๖ ชัว่โมง กระท าโดย
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คณะกรรมการสอบประมวลความรู้แยกตามหลกัสูตรหรือแขนงวิชา จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา นกัศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ไม่เกิน 
๒ คร้ัง 
    (ค) การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความ
เขา้ใจในการศึกษาคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ข ประกอบดว้ย การตรวจประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาดว้ยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงาน
ของกรรมการ กระท าโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้คว้าอิสระ จ านวนไม่เกิน ๒ คน คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ ง และถือว่าสอบผ่านการศึกษาค้นควา้อิสระ เม่ือ
คณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระไม่เกิน   
๒ คร้ัง   
    (ง)  การเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบณัฑิต เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดให้นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทจะตอ้งเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ
และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมภาวะผูน้ า รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ  ในภาค
การศึกษาสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษาหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

(๓) หลกัสูตรปริญญาเอก  
    ประเมินผลการศึกษาจากการสอบภาษาต่างประเทศ  การสอบชุดวิชาประจ าภาค
การศึกษา การสอบวดัคุณสมบติั  (Qualifying Examination) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ และการเขา้รับการสัมมนาเขม้เสริมประสบการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ดงัน้ี 

(ก) การสอบภาษาต่างประเทศสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก ใหเ้ป็นไป 
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั    
       (ข) การสอบชุดวชิาประจ าภาคการศึกษา เป็นการสอบประจ าภาคการศึกษา เพื่อ
วดัว่านักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซ่ึงอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวดัผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน โดย
นักศึกษาจะตอ้งสอบชุดวิชาทุกชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไว ้เวน้แต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกตอ้งตาม
ประกาศมหาวทิยาลยั  
  (ค) การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination)  เป็นการสอบขอ้เขียนและ
การสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบขอ้เขียนอยา่งเดียว ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก เพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจยัเพื่อวดัศกัยภาพในการเป็นผูมี้สิทธิ
เสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์  กระท าโดยคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๓ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา  นกัศึกษามีสิทธิสอบวดัคุณสมบติัไม่เกิน ๒ คร้ัง  
     (ง)  การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  เป็นการสอบเพื่อพิจารณาอนุมติัโครงการ 
ดุษฎีนิพนธ์ กระท าโดยคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั
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เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๕ คน โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชา และเม่ือมหาวิทยาลัยได้อนุมติัโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงใด  ๆ ท่ีเป็น
สาระส าคญัเก่ียวกับโครงการดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขออนุมติัเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และตอ้งได้รับการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัก่อนจึงจะด าเนินการได ้
   (จ) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของ
นกัศึกษาดว้ยวธีิการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระท าโดยคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่เกิน ๕ คน ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
และถือวา่สอบผา่นดุษฎีนิพนธ์เม่ือคณะกรรมการสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หส้อบผา่น นกัศึกษามีสิทธิ
สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน ๒ คร้ัง 
   (ฉ) การเข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตหรือสัมมนาเข้มเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพดุษฎีบณัฑิตเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดให้นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกจะตอ้งเขา้รับการ
สัมมนาเพื่อพฒันาทกัษะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมภาวะผูน้ า รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาวชิาชีพ ในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษาหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  ขอ้ ๓๗ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวชิา  ใหก้ระท าเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงมีความหมาย  
และค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ดงัน้ี 

 อกัษรระดบัคะแนน                    ความหมาย คะแนนต่อหน่วยกิต 
A ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ผลการประเมินขั้นดี (Good) ๓.๐ 

 C+ ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งดี (Fairly Good) ๒.๕ 
C ผลการประเมินขั้นพอใช ้(Fair) ๒.๐ 
D ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) ๑.๐ 
F ผลการประเมินขั้นตก (Failed) ๐ 

  นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ ๒.๐ ถือวา่สอบไม่ผา่น ตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิานั้นใหม่ 
  ขอ้ ๓๘ ผลการศึกษา อาจแสดงไดด้ว้ยสัญลกัษณ์อ่ืน ดงัน้ี 

P  (Passed) สอบผา่นส าหรับการประเมินผลท่ีไม่คิดคะแนน 
U  (Unsatisfactory) สอบไม่ผา่นส าหรับการประเมินผลท่ีไม่คิดคะแนน 
I  (Incomplete)  
 

 การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ไดด้ าเนิน 
 กิจกรรมครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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IP (In Progress)    ผลการประเมินความกา้วหนา้ตามจาํนวนหน่วยกิต 
   ท่ีไดรั้บการประเมินในภาคการศึกษานั้น 

W  (Withdrawn) การยกเลิก ใชใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาขอถอนชุดวชิาท่ี 
ลงทะเบียนเรียนไวแ้ล้วภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

N  (Not Graded and Credited) ไม่นบัคะแนน 
SP  (Suspended)  ผลสอบของชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเพื่อยกระดบัคะแนน 

ในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา 
ขอ้ ๓๙  การนบัจาํนวนหน่วยกิตและคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คาํนวณจากทุกชุดวิชาท่ีมี

ค่าคะแนน  และใหก้ระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค 
กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดบัคะแนน ให้บนัทึกผลคะแนนในภาคการศึกษา

หลงัสุด ตามท่ีเป็นจริง ส่วนผลการสอบเดิม จะบนัทึกเป็น N หรือ SP  
ขอ้ ๔๐ นกัศึกษาท่ีทาํการทุจริตในการสอบ ให้ดาํเนินการตามประกาศมหาวทิยาลยัสุโขทยั- 

ธรรมาธิราช เร่ือง แนวปฏิบติัในการสอบชุดวชิาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหรือระเบียบ/ประกาศอ่ืนท่ี
จะมีการแกไ้ขโดยอนุโลม   
   ขอ้ ๔๑  มหาวทิยาลยัอาจก าหนดการประเมินผลการศึกษาอยา่งอ่ืนเพิ่มเติมในแต่ละหลกัสูตรก็ได ้

                        หมวด  ๑๐ 
วทิยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอสิระ การสอบประมวลความรู้  

การสอบวดัคุณสมบัติ และดุษฎนิีพนธ์ 
 

   ขอ้ ๔๒ ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนวทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ใหใ้ช ้
ภาษาไทย 
   การใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาอ่ืนในการเขียนวทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ และดุษฎีนิพนธ์ 
ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา 
  ขอ้ ๔๓ ขอ้ก าหนดและขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ 
  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก ก าหนดให้นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นผลงานจากการ
ศึกษาวจิยัในหวัขอ้ใด ๆ ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมีความถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั สามารถน าไปใชอ้า้งอิงและ
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัและการวจิยัต่อไปได ้
  การท าวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดงัน้ีคือ การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ การจดัท าและเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การพิจารณาและอนุมติัโครงการวิทยานิพนธ์ การท าวิจยัตามโครงการวิทยานิพนธ์ 
การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงาน
วทิยานิพนธ์ 
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   (๑)  การลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 
     (ก) นกัศึกษาจะลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ได ้เม่ือลงทะเบียนเรียนชุดวิชาครบตาม
หลกัสูตรหรือตามท่ีสาขาวชิาก าหนด  

   (ข) นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์อยา่งต่อเน่ือง โดยลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 
ภาคการศึกษาละ ๖ หน่วยกิต 
    (ค)  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ครบจ านวนหน่วยกิตตามหลกัสูตรแลว้ 
จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกวา่จะสอบผา่นการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
     (ง) เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องจดัท าและเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลยั เม่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ นกัศึกษาตอ้งเขา้สัมมนาเขม้
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
    (จ) นกัศึกษาจดัท าโครงการวิทยานิพนธ์ เม่ือโครงการวิทยานิพนธ์ไดรั้บการพิจารณา
และอนุมติัแลว้ มหาวทิยาลยัจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให ้
    (ฉ) เม่ือมหาวทิยาลยัอนุมติัโครงการวทิยานิพนธ์แลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ี
เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัโครงการวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขออนุมติัเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัก่อน จึงจะด าเนินการได ้
    (ช) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูป้ระเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์  
   (๒) ระยะเวลาในการท าวทิยานิพนธ์ 
   นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว  ้หาก
นกัศึกษาใชเ้วลาศึกษาเกินกวา่ท่ีก าหนดจะพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษาโดยอตัโนมติั แต่สามารถขอผอ่นผนัได ้
หากมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยนักศึกษายื่นค าร้องขอขยายเวลาการศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อน ขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัคราวละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งน้ีไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 
   (๓) การสอบปกป้องวทิยานิพนธ์  
     (ก) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท า
วจิยั โดยเฉพาะเร่ืองท่ีนกัศึกษาท าวิจยั ความสามารถในการน าเสนอผลงาน ทั้งในดา้นการพูดและการเขียน 
ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีท าการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน 
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค าถาม เป็นการสอบปากเปล่าท่ีเปิดให้บุคคลผูส้นใจเขา้ร่วมฟัง
การสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหนา้ก่อนวนัสอบ 
    (ข) การสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ กระท าโดยคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 
ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๔ คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
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มหาวิทยาลยั เป็นประธาน  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็น
กรรมการ  และอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นกรรมการก็ได ้
     (ค) คุณสมบติัของคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาเอก
ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น 
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
   (๔) เง่ือนไขในการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
     (ก) นกัศึกษาสามารถสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ได ้เม่ือสอบผา่นชุดวิชาตามหลกัสูตร
และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
     (ข) นกัศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์และบทคดัย่อท่ีไดรั้บความเห็นชอบขั้นสุดทา้ย
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลยั เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์พิจารณา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนัก่อนวนัสอบ 
    (ค) คณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธ์ทั้งคณะ  คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่สามารถด าเนินการสอบได ้ให้ด าเนินการ
สอบวทิยานิพนธ์ใหม่  มิฉะนั้นถือวา่การสอบวทิยานิพนธ์เป็นโมฆะ  และถือวา่ผา่นเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงขา้งมาก   การแจง้ผลสอบวิทยานิพนธ์ให้
แจง้ผา่นประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา  ภายใน ๓๐ วนัหลงัสอบ 
    กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเขา้ร่วมการสอบปกป้อง
วทิยานิพนธ์ได ้อาจมีการจดัสอบวทิยานิพนธ์ผา่นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์  
     (ง) นกัศึกษามีสิทธิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ๒ คร้ัง กรณีท่ีสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
คร้ังแรกไม่ผา่น นกัศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีก ๑ คร้ัง โดยยื่นค าร้องขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลยั
ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนันบัจากวนัสอบคร้ังแรก 
    (จ) นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
ตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
      (ฉ)  ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพ์หรือไดรั้บการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings)   
      (ช) ลิขสิทธ์ิของวทิยานิพนธ์เป็นลิขสิทธ์ิร่วมของมหาวิทยาลยักบันกัศึกษาโดยมีการท า
ความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ขอ้ ๔๔ ขอ้ก าหนดและขั้นตอนการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
  หลกัสูตรปริญญาโท แผน ข ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้อิสระเป็นผลงานจาก
การศึกษาวิจยัหรือศึกษาในหัวเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมีความถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยัหรือตามหลกั
วชิาการ สามารถน าไปใชอ้า้งอิงและประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหรือท าการวจิยัต่อไปได ้
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  การท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ มีขั้นตอนดงัน้ีคือ การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การจดัท าและเสนอโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ เม่ือไดรั้บการอนุมติัโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระท า
การวิจยัหรือศึกษาตามโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ การเขียนการศึกษาคน้ควา้อิสระ การสอบปากเปล่า
การศึกษาคน้ควา้อิสระ และการส่งเล่มการศึกษาคน้ควา้อิสระ  
    (๑) การลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
     (ก) นกัศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระได ้เม่ือลงทะเบียนเรียน
ชุดวชิาครบตามหลกัสูตรหรือตามท่ีสาขาวชิาก าหนด  
      (ข) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระพร้อมกบัการสอบ
ประมวลความรู้ ในภาคการศึกษาเดียวกนั 
   (ค) นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระครบหน่วยกิตท่ีก าหนดใน
หลกัสูตร และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้แลว้ จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา จนกวา่จะสอบผา่นการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระและส่งเล่มสมบูรณ์ 
    (ง) เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระแลว้ ตอ้งจดัท าและ
เสนอโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระต่อมหาวทิยาลยั  เม่ือโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระไดรั้บการอนุมติัแลว้ 
นกัศึกษาตอ้งเขา้สัมมนาเขม้ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
    (จ) คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา จะพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้อิสระใหน้กัศึกษา เม่ือโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระไดรั้บการอนุมติั 
    (ฉ)  เม่ือโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระไดรั้บการอนุมติัแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขออนุมติัเปล่ียนแปลง
ต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา การเปล่ียนแปลงดงักล่าวตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
ก่อนจึงจะด าเนินการได ้
      (ช) อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็นผูป้ระเมินความกา้วหน้าในการท า 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
   (๒)  ระยะเวลาในการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
   นกัศึกษาตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้อิสระให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
หากนกัศึกษาใชเ้วลาศึกษาเกินกวา่ท่ีก าหนดจะพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษาโดยอตัโนมติั แต่สามารถขอ
ผ่อนผนัได้หากมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอขยายเวลาการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อน ขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัคราวละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งน้ีไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 
    (๓) การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
   การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ มีวตัถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท า
วิจยัหรือศึกษาในหัวเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ ซ่ึงมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยัหรือตามหลักวิชาการ 
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สามารถน าไปใชอ้า้งอิงและประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหรือท าการวิจยัต่อไปได ้โดยเฉพาะเร่ืองท่ีนกัศึกษาท า
วิจยั หรือเร่ืองท่ีศึกษา ความสามารถในการน าเสนอผลงาน ทั้งในดา้นการพูดและการเขียน ความรอบรู้ใน
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการวิจยัหรือเร่ืองท่ีศึกษา ความสามารถเชิงความรู้ ความเขา้ใจ ความชัดเจน 
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค าถาม เป็นการสอบปากเปล่าท่ีเปิดให้บุคคลผูส้นใจเขา้ร่วมฟัง
การสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหนา้ก่อนวนัสอบ   
     (ก) การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ กระท าโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาแต่งตั้ง จ านวน ๒ คน ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา
คน้ควา้อิสระ เป็นประธาน และผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิานั้น เป็นกรรมการ 
     (ข) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นควา้อิสระ ต้องเป็นผูไ้ด้รับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า        
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
   (๔)  เง่ือนไขในการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
      (ก) นักศึกษาสามารถสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระได้ เม่ือสอบผ่านชุดวิชาตาม
หลกัสูตรและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
        (ข) นกัศึกษาตอ้งเสนอการศึกษาคน้ควา้อิสระและบทคดัยอ่ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ขั้นสุดทา้ยจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระต่อมหาวิทยาลยั เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษา
คน้ควา้อิสระพิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัก่อนวนัสอบ 
      (ค) คณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตอ้งเขา้ร่วมการสอบและประเมินผล
การศึกษาคน้ควา้อิสระทั้งคณะ  คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่สามารถด าเนินการสอบได ้ให้
ด าเนินการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระใหม่  มิฉะนั้นถือวา่การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระเป็นโมฆะ และถือ
วา่ผา่นเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระโดยประเมินจากคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท ์การแจง้ผลสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ แจง้ผา่นประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  
ภายใน ๓๐ วนัหลงัสอบ 
    (ง) นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ๒ คร้ัง กรณีท่ีสอบการศึกษา
คน้ควา้อิสระคร้ังแรกไม่ผา่น นกัศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกคร้ังหน่ึงโดยยื่นค าร้องขอสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ต่อมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนันบัจากวนัสอบคร้ังแรก  
    (จ) นกัศึกษาตอ้งส่งการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด  
      (ฉ) ลิขสิทธ์ิของการศึกษาคน้ควา้อิสระเป็นลิขสิทธ์ิร่วมของมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา 

โดยมีการท าความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 ขอ้ ๔๕ ขอ้ก าหนดและขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ 
  หลกัสูตรปริญญาโท แผน ข ก าหนดให้นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) เป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบขอ้เขียนอย่างเดียวในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพื่อวดัความสามารถในการบูรณาการความรู้ท่ีได้ศึกษาไปแล้วของ
นกัศึกษา   
   (๑) การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 
   นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบประมวลความรู้ได ้เม่ือสอบผา่นชุดวิชาครบตามหลกัสูตร 
หรือก าลงัศึกษาชุดวชิาในภาคการศึกษาสุดทา้ย หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้แต่กรณี และมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐  
 

   (๒) การสอบประมวลความรู้ 
   การสอบประมวลความรู้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความสามารถในการบูรณาการความรู้ท่ี
ไดศึ้กษาไปแลว้ของนกัศึกษา  การสอบประมวลความรู้ใหส้อบขอ้เขียนเป็นหลกั ประกอบดว้ยขอ้สอบ ๒ ภาค 
คือ  ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์  ส่วนการสอบปากเปล่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวชิา 

(ก)  การสอบประมวลความรู้ กระท าโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ท่ีคณะ  
กรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง คณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ แยกตามหลกัสูตรหรือ
แขนงวิชา จ านวนคณะละไม่น้อยกวา่ ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการสอบประมวล
ความรู้  และกรรมการสอบประมวลความรู้ ๒ - ๔ คน  
    วาระการท าหนา้ท่ี ๑ ปี  แต่อาจไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้
    (ข) คุณสมบติัของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องเป็นอาจารย์บณัฑิตศึกษา
ประจ าหลกัสูตรนั้น และเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
   (๓)  เง่ือนไขในการสอบประมวลความรู้ 
    (ก) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระพร้อมกับการสอบ
ประมวลความรู้ ในภาคการศึกษาเดียวกนั 
     (ข) การสอบประมวลความรู้ภาคขอ้เขียน ประกอบดว้ยขอ้สอบ ๒ ภาค คือ  ภาคทฤษฎี 
และภาคประยกุต ์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๖ ชัว่โมง 
    (ค) นกัศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ ๒ คร้ัง กรณีท่ีสอบประมวลความรู้ไม่ผา่น
ภาคทฤษฎี หรือภาคประยุกตใ์นคร้ังแรก  นกัศึกษามีสิทธิสอบภาคทฤษฎี หรือภาคประยุกตใ์หม่อีก ๑ คร้ัง 
โดยยืน่ค  าร้องขอสอบประมวลความรู้ต่อมหาวทิยาลยั ภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้
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  ขอ้ ๔๖ ขอ้ก าหนดและขั้นตอนการสอบวดัคุณสมบติั 
   หลกัสูตรปริญญาเอก ก าหนดให้นกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เป็นการ
สอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียวเพื่อวดัความรู้พื้นฐาน ทกัษะเชิง
วิเคราะห์ และศกัยภาพของนกัศึกษาในการท างานวิจยั เพื่อแสดงถึงศกัยภาพและความพร้อมของนกัศึกษา    
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์   
   (๑) การลงทะเบียนสอบวดัคุณสมบติั 
    นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบวดัคุณสมบติัได ้เม่ือสอบผา่นชุดวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษา
ในหลกัสูตร หรือไดรั้บการอนุมติัจากสาขาวชิา 
   (๒) การสอบวดัคุณสมบติั 
   การสอบวดัคุณสมบัติ มีวตัถุประสงค์เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ 
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ท่ีไดศึ้กษา และศกัยภาพของนกัศึกษาในการท างานวิจยั เพื่อแสดงถึง
ศกัยภาพและความพร้อมของนกัศึกษาผูมี้สิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์   

(ก) การสอบวดัคุณสมบติั กระท าโดยคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ท่ีคณะ  
กรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบดว้ย อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาหลกัสูตร
ปริญญาเอก เป็นประธาน  อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เป็นกรรมการ และอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นกรรมการก็ได ้
    วาระการท าหนา้ท่ี ๑ ปี  แต่อาจไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

(ข) คุณสมบติัของคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ตอ้งเป็นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 
ประจ าหลกัสูตรนั้น และเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
   (๓)  เง่ือนไขในการสอบวดัคุณสมบติั 
       (ก) การสอบวดัคุณสมบติัภาคขอ้เขียน ประกอบดว้ยขอ้สอบ ๒ ฉบบั คือ ฉบบัวดั
ทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจยั และฉบบัวดัสาระเน้ือหาวิชาเอก โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่ ๖ ชัว่โมง 
    (ข) นักศึกษามีสิทธิสอบวดัคุณสมบติั ๒ คร้ัง กรณีท่ีสอบวดัคุณสมบติัไม่ผ่าน  
ฉบบัวดัทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวธีิวจิยั หรือ ฉบบัวดัสาระเน้ือหาวชิาเอกในคร้ังแรก นกัศึกษามีสิทธิสอบ
ฉบบัวดัทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวธีิวิจยั หรือ ฉบบัวดัสาระเน้ือหาวิชาเอกใหม่อีกคร้ังหน่ึง  โดยยื่นค าร้อง
ขอสอบวดัคุณสมบติัต่อมหาวทิยาลยัหลงัจากการสอบคร้ังแรกภายในภาคการศึกษาถดัไป 
    (ค) การสอบปากเปล่าเพื่อวดัความรู้พื้นฐาน ทกัษะเชิงวิเคราะห์ และศกัยภาพของ
นักศึกษาในการท างานวิจยั เพื่อแสดงถึงศกัยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผูมี้สิทธิเสนอโครงการ     
ดุษฎีนิพนธ์  เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือตามท่ีคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาก าหนด 
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 ขอ้ ๔๗ ขอ้ก าหนดและขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์ 
   หลกัสูตรปริญญาเอก ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์เป็นผลงานจากการศึกษาวิจยัหรือ
ศึกษาในหัวเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ หรือสามารถสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืน ๆ อย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบวธีิวจิยั สามารถน าไปใชอ้า้งอิงและประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัและการวจิยัระดบัสูงต่อไปได ้
   การท าดุษฎีนิพนธ์ มีขั้นตอนดงัน้ีคือ ตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัเพื่อแสดงถึงศกัยภาพ
และความพร้อมของนักศึกษาผูมี้สิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ การ
จดัท าและเสนอหวัขอ้พร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  การพิจารณาและอนุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ การจดัท าและ
เสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์  การพิจารณาและอนุมติัโครงการดุษฎีนิพนธ์ การท าวิจยัตามโครงการดุษฎีนิพนธ์ การ
เขียนดุษฎีนิพนธ์ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์ 
   (๑) การลงทะเบียนชุดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
     (ก) นกัศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ได ้เม่ือสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 
และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

  (ข)  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนชุดวชิาดุษฎีนิพนธ์อยา่งต่อเน่ือง โดยลงทะเบียนเรียนได ้
ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๒ หน่วยกิต 
    (ค) เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์แลว้ ตอ้งจดัท าและเสนอหัวขอ้
พร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวทิยาลยั  การพิจารณาและอนุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด เม่ือหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว  นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  
    (๒) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
     (ก)  เม่ือหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ไดรั้บการอนุมติัแลว้ นกัศึกษาตอ้งจดัท าและเสนอโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์  การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระท าโดยคณะกรรมการสอบโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอก หรือกรรมการหลกัสูตรปริญญาเอก เป็นประธาน อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม จ านวน ๑-๒ คน เป็นกรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวทิยาลยั เป็นกรรมการ 
    กรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม มีจ านวน ๒ คน ก าหนดให้ต้องเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัหรือนอกสาขาวชิา จ านวน ๑ คน  
    (ข) คุณสมบติัของคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาเอก
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย ์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
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    (ค) คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั เป็นผูอ้นุมติัโครงการดุษฎีนิพนธ์ท่ีผ่าน
การพิจารณาและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ เม่ือโครงการดุษฎีนิพนธ์
ไดรั้บอนุมติัแลว้ มหาวทิยาลยัจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให ้
    (ง)  เม่ือมหาวิทยาลยัอนุมติัโครงการดุษฎีนิพนธ์แลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเป็น
สาระส าคญัเก่ียวกับโครงการดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขออนุมติัเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา การเปล่ียนแปลงดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัก่อน จึงจะด าเนินการได ้
   (๓) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
       (ก) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพิจารณาความสามารถในการท า
วจิยั โดยเฉพาะเร่ืองท่ีนกัศึกษาท าวจิยั ความถูกตอ้งตามระเบียบวธีิวจิยั ความสามารถในการน าเสนอผลงาน 
ทั้งในดา้นการพูดและการเขียน ความเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญ ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการวจิยั ความสามารถเชิงความรู้ ความเขา้ใจ ความชดัเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบ
ในการตอบค าถาม เป็นการสอบปากเปล่าท่ีเปิดให้บุคคลผูส้นใจเขา้ร่วมฟังการสอบ โดยมีการติดประกาศ
ล่วงหนา้ก่อนวนัสอบ 
     (ข) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ กระท าโดยคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม เป็น
กรรมการ และอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นกรรมการก็ได ้
     (ค) คุณสมบติัของคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาเอก
ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น 
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
   (๔)  เง่ือนไขในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
     (ก) นกัศึกษาสามารถสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได ้เม่ือสอบผา่นชุดวิชาตามหลกัสูตร
และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
    (ข) นกัศึกษาตอ้งเสนอดุษฎีนิพนธ์และบทคดัย่อท่ีไดรั้บความเห็นชอบขั้นสุดทา้ย
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลยั เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์พิจารณา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนัก่อนวนัสอบ 
    (ค) คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผล    
ดุษฎีนิพนธ์ทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่สามารถด าเนินการสอบได ้ให้ด าเนินการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่  มิฉะนั้นถือวา่การสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นโมฆะ  และถือวา่ผา่นเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงขา้งมาก  การแจง้ผลสอบดุษฎีนิพนธ์ให้
แจง้ผา่นประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา  ภายใน ๓๐ วนัหลงัสอบ 
    กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเขา้ร่วมการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ได ้อาจมีการจดัสอบดุษฎีนิพนธ์ผา่นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์  
    (ง) นกัศึกษามีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ๒ คร้ัง กรณีท่ีสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
คร้ังแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกคร้ังหน่ึง โดยยื่นค าร้องขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ต่อ
มหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนันบัจากวนัสอบคร้ังแรก 
    (จ) นักศึกษาตอ้งส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ 
ตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
     (ฉ)  ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) และ
เป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นหรือในระดบันานาชาติ 
     (ช) ลิขสิทธ์ิของดุษฎีนิพนธ์เป็นลิขสิทธ์ิร่วมของมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา โดยมีการท า
ความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  

หมวด  ๑๑  
การควบคุมมาตรฐานการศึกษา 

 

ขอ้ ๔๘ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตรต้องกาํหนดระบบและวิธีการประกัน
คุณภาพของหลกัสูตร ประกอบดว้ย  ๔  ประเด็นหลกั คือ 
   (๑)  การบริหารหลกัสูตร 
   (๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 
  (๓) การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 
   (๔) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
   โครงสร้าง อาํนาจหน้าท่ี และแนวปฏิบติัใด ๆ อนัจะนาํไปสู่วิธีการประกนัคุณภาพของ
หลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๔๙ อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 
  ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยั จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาให้เป็นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาก่อนจึงจะด าเนินการได ้
  คุณสมบติัของอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หรือระเบียบ/ประกาศอ่ืนท่ีจะมีการแกไ้ขโดยอนุโลม 
  ขอ้ ๕๐ มหาวทิยาลยั จดักลุ่มอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา ตามระดบัของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
ดงัต่อไปน้ี 
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   (๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
     (ก) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลกัสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกว่า ๑ หลกัสูตรใน
เวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้เป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอี้ก ๑ หลกัสูตร โดยตอ้งเป็น
หลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ 
    (ข) อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน 

   (ค) อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
บณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
  (๒) หลกัสูตรปริญญาโท 
   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๕ คน  ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูใ้ดเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโทหรือเอก
หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงแล้ว มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้อาจารยผ์ูน้ั้นเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใน
ระดบัปริญญาโทหรือเอกในสาขาวชิาเดียวกนัไดอี้ก ๑ หลกัสูตร 
   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพนัธ์กนั จ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน 
    (ก) อาจารยป์ระจ า หมายความว่า ขา้ราชการ พนกังาน หรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัจา้ง
เพื่อปฏิบติังานในหลกัสูตร สังกดัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีหน้าท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการ
วจิยั โดยปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  
    (ข) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารยท่ี์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่ให้ค  าปรึกษา ทางวิชาการ ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัแผนการศึกษา การศึกษาดว้ยตนเอง และการ
สอบประมวลความรู้แก่นกัศึกษา 
    (ค) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นในศาสตร์สาขาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒินั้ น อาจแต่งตั้ ง
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัได้ 
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(ค) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า           
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
    ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตอ้งไม่เป็นอาจารย ์  
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
      (จ) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
      (ฉ) อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่า                
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
      (ช) อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
      (ซ) อาจารยผ์ูส้อบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลยัหรือนอกสาขาวิชา  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ใน
การท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับทางวชิาการ 
    ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตอ้งเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
      (ฌ) อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการ
สอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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   (๓) หลกัสูตรปริญญาเอก 

   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการ ศึกษา 
ตามหลกัสูตร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๕ คน  ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูใ้ดเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโทหรือ
เอก หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงแลว้ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้อาจารยผ์ูน้ั้นเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใน
ระดบัปริญญาโทหรือเอกในสาขาวชิาเดียวกนัไดอี้ก ๑ หลกัสูตร 
   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 
จ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน 
     (ก) อาจารยป์ระจ า หมายความว่า ขา้ราชการ พนกังาน หรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัจา้งเพื่อ
ปฏิบติังานในหลกัสูตร สังกดัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีหน้าท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวิจยั 
โดยปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  
    (ข) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ หมายความวา่ อาจารยท่ี์มหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ี
ใหค้  าปรึกษา ทางวชิาการ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัแผนการศึกษา และการศึกษาดว้ยตนเอง 
    (ค) อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    กรณีท่ีมีความจ าเป็น ในศาสตร์สาขาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒินั้ น อาจแต่งตั้ ง
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัได้ 
    (ง)  อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลยั  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า  
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งไม่เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม 
     (จ) ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั  มี
คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 
     (ฉ) อาจารย์ผู ้สอบดุษฎีนิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย   มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่า                
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ 

A คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท65



71คู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก๒๕ 
 
    (ช) อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน
และการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  ข้อ ๕๑ อาจารย์พิ เศษบัณฑิตศึกษา หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู ้เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ี
มหาวทิยาลยัแต่งตั้ง ใหด้ าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั  

ขอ้ ๕๒  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หมายความว่า บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี
เปิดสอนเป็นอยา่งดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยูใ่นสายวิชาการ หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั 
โดยไม่ตอ้งพิจารณาดา้นคุณวฒิุและตาํแหน่งทางวชิาการ แต่จะพิจารณาจากประสบการณ์ความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์นั้น ๆ และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์

ขอ้ ๕๓ เกณฑ์การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวชิานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงาน หรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้นนั้น ๆ  
 ผูไ้ดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิและศาสตราจารยพ์ิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการเทียบเคียงได้
กบัผลงานของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้
เทียบเท่ากบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

หมวด ๑๒  
การส าเร็จการศึกษา 

 

  ขอ้ ๕๔  การส าเร็จการศึกษา 
  มหาวิทยาลยั ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามระดบัของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
    (ก) สอบไดจ้ านวนชุดวิชาครบถว้นตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยัและ
ไดผ้ลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐  
    (ข) ผ่านการประเมินการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 
   (๒) หลกัสูตรปริญญาโท 
    (ก) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย
โดยคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด  ทั้งน้ีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
    (ข) แผน ก แบบ ก ๒  ศึกษาชุดวิชาตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของ
มหาวทิยาลยั โดยไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ สอบวิทยานิพนธ์ผา่นและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
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ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  ทั้งน้ีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์
หรือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม (Proceedings) 
    เม่ือนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทไดด้ าเนินการจนผา่นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา
อ่ืน ๆ ครบถว้นแลว้ แต่อยูใ่นระหวา่งการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อ
ท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  และนกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาการศึกษาครบตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ นกัศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลาการศึกษาไดค้ร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา 
แต่ไม่เกิน ๒ คร้ัง ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
     (ค) แผน ข   ศึกษาชุดวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยได้รับคะแนนเฉล่ีย 
ไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐  สอบการศึกษาค้นควา้อิสระผ่านและส่งเล่มการศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ ตาม
รูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามท่ี
สาขาวชิาก าหนด 
   (๓) หลกัสูตรปริญญาเอก 
    (ก)  ผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    (ข)  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
     (ค)  แบบ ๑.๑  และ ๑.๒  สอบดุษฎีนิพนธ์ผา่นและส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  ทั้งน้ีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์
หรือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 
(Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นหรือในระดบันานาชาติ  
     (ง)  แบบ ๒.๑ และ ๒.๒  ศึกษาชุดวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดย
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ สอบดุษฎีนิพนธ์ผา่นและส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตามรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด  ทั้งน้ีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการ
ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 
และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นหรือในระดบันานาชาติ 
     เม่ือนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกไดด้ าเนินการจนผ่านเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา
อ่ืน ๆ ครบถว้นแลว้ แต่อยูใ่นระหวา่งการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นหรือในระดับนานาชาติ            
และนกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาการศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ นกัศึกษาสามารถยื่นค าร้อง     
ขอขยายเวลาการศึกษาได้คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ คร้ัง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
  ขอ้ ๕๕ สภาวชิาการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา และใหถื้อวา่วนัท่ีสภาวิชาการ
ใหค้วามเห็นชอบนั้นเป็นวนัส าเร็จการศึกษา 
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หมวด  ๑๓  
การพ้นและการคืนสถานภาพนักศึกษา 

 

 ขอ้ ๕๖ นกัศึกษาจะพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกและไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหล้าออก 
  (๓) ส าเร็จการศึกษา 
   (๔) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๔ 
   (๕) ได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
   (๖) นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ หรือสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
หรือสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองไม่ผา่น   
  (๗)  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หรือสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ี
สองไม่ผา่น   
    (๘)  วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญา
โท ไม่ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) โดยนกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาการศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้   
  (๙) ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก 
ไม่ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 
และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นหรือในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้   
  (๑๐) ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  
  (๑๑) ไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และมีโทษถึงขั้นใหพ้น้สถานภาพ 
การเป็นนกัศึกษา  
  (๑๒)  ปลอมเอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานต่อมหาวทิยาลยั 
  ขอ้ ๕๗ การคืนสถานภาพนกัศึกษา 
    (๑) นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ ๕๖ (๒) และ (๕) อาจขอ 
สถานภาพการเป็นนกัศึกษาคืนได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
    (๒) ผูท่ี้ถูกสั่งให้พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัอนัเน่ืองมาจากความประพฤติเส่ือมเสีย อนัเน่ืองจากการกระท านั้นไดก้ระท าโดย
มิไดมี้เจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะขอกลบัเขา้ศึกษาใหม่ได ้
หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งน้ีเม่ือพน้ก าหนด ๕ ปี นบัตั้งแต่วนัประกาศให้พน้สถานภาพ
การเป็นนกัศึกษา 
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หมวด  ๑๔ 
การขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

    

 ขอ้ ๕๘ การขอรับปริญญา  
      (๑) นกัศึกษาผูค้าดวา่จะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญา 
ต่อมหาวิทยาลยัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั ก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตร 
      (๒) นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือเพื่ออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยั 
ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (ก) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ ๕๔   
    (ข) ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
    (ค) ไม่มีพนัธะหน้ีสินคา้งช าระต่อมหาวทิยาลยั 
 

หมวด  ๑๕ 
การอุทธรณ์ 

 

 ขอ้ ๕๙ เม่ือมหาวิทยาลยัพิจารณาและมีค าสั่งหรือค าวินิจฉยัในเร่ืองใดแลว้ หากนกัศึกษาไม่เห็น
ดว้ยกบัค าสั่งหรือค าวนิิจฉยันั้นใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวทิยาลยั ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบ
ค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัแลว้แต่กรณี 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการอุทธรณ์ การพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี
สภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 

  

หมวด  ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๖๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลยัซ่ึง
ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั มาใชบ้งัคบักบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของ
นกัศึกษาผูน้ั้นต่อไป จนกวา่จะพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
    
                                

(ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น) 
นายกสภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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