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 พระราชดำารัส
 

 “ . . กา รที่ ตั้ ง มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยนี้  ถื อว่ า 

เป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถ 

และมีความปรารถนาที่ จ ะ เรี ยน ศึกษาวิทยาการ  

วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้เพราะว่า ได้ชื่อว่าคนไทย 

ก็มีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความ

รู้ ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้ว

ว่า เมื่อมีโอกาสก็ไปเรียนในชั้นสูง จะเรียกได้ว่าทัดเทียม 

อารยประเทศไมแ่พค้นอืน่ อาจจะดกีวา่คนอืน่ดว้ยซ้ำา ฉะนัน้ 

ก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชน คนไทยได้มีโอกาส 

ที่จะเล่าเรียน...” (1)

 (1)พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระราชทานในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำานายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานแก ่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524



    ปณิธาน
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็น

 มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

 มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ 

 แก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ 

 สำาหรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการ 

 ของมนุษย์ และสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน 

 ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียง 

 วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษา 

 ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

A คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท(3)



 สำานักบัณฑิตศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดทำาคู่มือนักศึกษาฉบับนี้เพื่อ 

ช่วยให้นักศึกษาทราบขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้การวางแผนในการศึกษาอย่างมีอิสระด้วยตนเองเพื่อให้ประสบ 

ความสำาเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร  ท้ายนี้หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์และช่วยให้

อำานวยความสะดวกนักศึกษาเป็นอย่างดี

 

สำานักบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำานำา
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ม	ห	า	วิ	ท	ย	า	ลั	ย            1. ความรู้เกี่ยวกับ
 ม	ห	า	วิ	ท	ย	า	ลั	ย
1.1	ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่องการขยายและ

กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้ดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็น 

มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

อดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิม 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมาราชา” 

และทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 

มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอำานาจให้ปริญญาและประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับ 

มหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ทุกประการ

 ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จดัการศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก สำาหรบั

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 12 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

 2. สาขาวิชานิติศาสตร์

 3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 4. สาขาวิชารัฐศาสตร์

 5. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 7. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 8. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

 

A คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท1



ภายหลงัจากการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยระบบการศกึษาทางไกลไดร้บัความสำาเรจ็เปน็ทีย่อมรบัวา่มมีาตรฐาน

ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยระบบปิดทั่วไป จึงได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก 

1.2	ระบบการศึกษาทางไกล
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยอิงระบบการสอนทางไกลที่ยึด

หลกับรูณาการชดุวชิาผา่นสือ่ประสม มิใชก่ารเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ยกเวน้การสมัมนาเสรมิทีมุ่ง่ใหเ้กดิความรู้

และประสบการณท์ี่ไมส่ามารถเสนอไดใ้นสือ่หลกัและสือ่เสรมิ และเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่ง

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

 1. ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักที่มุ่งกำาหนดแนวทางการศึกษาและประมวลสาระความรู้มากกว่าการป้อน

ความรู้ในรูปตำาราหรือเอกสารการสอน และมีสื่อเสริมที่เหมาะกับนักศึกษาจำานวนไม่มาก ได้แก่ เทปเสียง เทป

ภาพ และสื่อโสตทัศน์ โดยไม่ใช้รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์

 2.  เนน้ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัศกึษากบัคณาจารย ์และกบัสือ่ประเภทตา่ง ๆ  โดยไมมุ่ง่ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์

แบบเผชิญหน้าโดยไม่จำาเป็น

 3. ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสอนแบบอิงประสบการณ์คือ “สั่ง” ก่อนที่จะ“สอน”  ด้วยการ

กำาหนดประสบการณ์ที่คาดหวังเป็นแกน ในรูปของการให้ทำารายงานหรือกิจกรรมมานำาเสนอในการสัมมนาเสริม 

โดยนำาความรู้จากเน้ือหาสาระท่ีกำาหนดไว้ในแนวการศึกษา ประมวลสาระ ส่ือการศึกษา และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ

 4. มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนครบวงจร ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการ

ประเมินสุดท้ายกล่าวคือ  มีการให้คะแนนงานที่เกิดจากการเข้าสัมมนาเสริม และการทำากิจกรรม และคะแนนที่

ได้จากการสอบปลายภาคการศึกษา

 5. มีการปรับเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย การปรับเปลี่ยนและนำา

เสนอแผนกิจกรรมการเรียนทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนแต่ละชุดวิชา

 6. มีการบริหารจัดการ มีการให้ภาพรวมของขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

แก่นักศึกษาอย่างชัดเจนด้วยการปฐมนิเทศ มีการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียน

 7. มีการผลิตและบริหารชุดวิชาที่ต่อเนื่องโดยคณะบุคคล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการผลิต

ชุดวิชาและการนำาชุดวิชาไปใช้

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยดึระบบการศกึษาทางไกลมุง่เนน้

ให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเองภายใต้การให้คำาปรึกษาแนะนำาอย่างมีระบบ นักศึกษา 

จะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้คือ

 1. ศกึษาจากสือ่หลกั ประกอบดว้ย ประมวลสาระชดุวชิา แนวการศกึษา และแผนกจิกรรมการเรยีน และ

วัสดุการศึกษาอื่นๆ

 2. ศึกษาจากสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 3. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งค้นคว้า เช่น ค้นคว้าจากห้องสมุด ค้นคว้าจากแหล่ง 

วิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

 4. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา 

การเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้มประจำาชุดวิชา การเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (สำาหรับ แผน ก)  

การเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำาหรับ แผน ข) และการเข้ารับการอบรมเข้ม 

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  
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 5. การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องเข้าทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้า  

และทำางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

1.3	คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์	
 ระบบการศกึษาทางไกลของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช มุง่เนน้ใหผู้ท้ีส่ำาเรจ็การศกึษา มคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ ดังคำาขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” ดังแผนภาพต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ และมีวินัย สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความขยัน 

หมั่นเพียร มีความพอเพียง มีเจตคติที่เหมาะสม มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี

 2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ คือ มีความรอบรู้ ลุ่มลึกในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูสู้ก่ารใชป้ระโยชน ์มคีวามสามารถในการสรา้งสรรคท์างวชิาการ

 3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ คือ มีทักษะในการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์บน 

พื้นฐานวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 4. มีความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อองค์กร มีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นำาและ

ผู้ตามที่ดี

 6. มคีวามสามารถในการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม คอื มทีกัษะการสือ่สารทีด่ ีมทีกัษะ

ในการใชภ้าษา มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สบืคน้ตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งรูเ้ทา่ทนั 

มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และนำาเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์

 7. ทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง คือ มีความสามารถในการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิจ
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ระดบับณัฑติศกึษา     2. การจัดการศึกษา
                           ระดับบัณฑิตศึกษา

2.1	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 2.1.1			ประเภทของหลักสูตร
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรระดับ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

    1)	หลักสูตรปริญญาเอก

    หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 

นักวิชาชีพชั้นสูง คือ

  แบบ	1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำาดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่มหาวิทยาลัย 

อาจกำาหนดให้เรียนชุดวิชาเพ่ิมเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิ 

ตามทีม่หาวทิยาลยักำาหนด สอบผา่นภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 

ดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ม ี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง 

จะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

  แบบ	2  เปน็แผนการศกึษาทีเ่นน้การวจิยัโดยมกีารทำาดษุฎนีพินธท์ีม่คีณุภาพสงูและกอ่ใหเ้กดิความ

ก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา สอบ

ผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) เพือ่เปน็ผูม้สีทิธขิอทำาดษุฎนีพินธ ์ทัง้นี ้ผลงานดษุฎนีพินธ์

จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งนอ้ยดำาเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ใน

วารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (Peer Review) กอ่นการตพีมิพ ์และเปน็

ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น รวมทั้งจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

     2)	หลักสูตรปริญญาโท

    หลกัสตูรปรญิญาโท มหีนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ 36 หนว่ยกติ โดยแบง่การศกึษาเปน็  

2 แผน คือ

  แผน	ก  ศกึษาชดุวชิาไมน่อ้ยกวา่ 24 หนว่ยกติ ทำาวทิยานพินธ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกติ และผลงาน

วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ 

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

(Proceedings) รวมทั้งจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ ์

วิชาชีพมหาบัณฑิต

 	 แผน	ข  ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

สอบประมวลความรู้ และเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ 

มหาบัณฑิต 
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  3)	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นการศึกษาหลังหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์ 

ใหผู้ศ้กึษาพฒันาความรูค้วามสามารถเชงิวชิาการและวชิาชพี เพือ่การปฏบิตัหินา้ที่ไดด้มีปีระสทิธภิาพ มหีนว่ยกติ 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

  4)	โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา	

   เปน็โครงการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ขยายและกระจายโอกาสทางการศกึษาแกผู่ส้นใจในระดบัวชิาการ 

ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชา 

ต่างๆ เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพของตน โดยมหาวิทยาลัย 

ได้นำาชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ สมัครเรียนได้ ภาคการ

ศกึษาละไมเ่กนิ 2 ชดุวชิา จากชดุวชิาทีเ่ปดิสอนในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั เมือ่เรยีนสำาเรจ็ 

และได้รับผลการประเมินระดับคะแนน B หรือ 3.00 ขึ้นไป สามารถนำาชุดวิชาที่เรียนจากโครงการสัมฤทธิบัตร 

บัณฑิตศึกษามาเทียบโอนเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้

 2.1.2	 ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	
  ระยะเวลาในการศึกษา มีดังนี้

	 	 1)	 หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

	 	 2)	 หลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  3)	 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ มรีะยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 3 ปกีารศกึษา นบัจากวนัเปดิภาค

การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาตามกำาหนดในหลักสูตร มหาวิทยาลัยอาจ 

พิจารณาขยายระยะเวลาศึกษาให้เป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  4)	 โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา	มีระยะเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบจำานวนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาและระยะเวลาศึกษา

ระดับ

(ระยะเวลาศึกษา)

ศึกษา

ชุดวิชา

(หน่วยกิต)

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(หน่วยกิต)

การอบรมเข้มประสบการณ์	

วิชาชีพมหาบัณฑิต/

เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

(หน่วยกิต)

หลักสูตรปริญญาโท แผน ก

(ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา) 24 12 - ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาโท แผน ข

(ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)
30 -

6

และสอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต

(ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)

24 - - ไม่นับหน่วยกิต*

โครงการสัมฤทธิบัตร

บัณฑิตศึกษา

(ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา)
6 - - -

 * ยกเว้นบางหลักสูตรกำาหนดหน่วยกิตการอบรมเข้มประกาศนียบัตรบัณฑิต จำานวน 6 หน่วยกิต

 2.1.3		สถานภาพของนักศึกษา
   1)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	มี 2 ประเภท ดังนี้

  นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำาหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียน เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

ไม่ครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษา 

ทดลองเรียน

  นักศึกษาทดลองเรียนจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญเม่ือสอบผ่านชุดวิชาในหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสาขาวิชากำาหนดให้เรียน โดยมีผลสอบเฉล่ียไม่ตำา่กว่าระดับคะแนน 3.00 ในภาคการศึกษาแรก  

และให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ี 

ไม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาให้ถือว่าส้ินสุดสถานภาพนักศึกษา

 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเดียวคือ นักศึกษาสามัญ  

	 2)	การสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 

   สถานภาพการเป็นนักศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อ

   (1) ไมล่งทะเบยีนเรยีนภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำาหนด และไมช่ำาระคา่บำารงุการศกึษา 

เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

    (2) ไม่สามารถเป็นนักศึกษาสามัญได้ตามที่กำาหนดไว้ในเงื่อนไขของนักศึกษาทดลองเรียน
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  (3) ได้หน่วยกิตสะสมไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแล้ว และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า 3.00 

  (4)  สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือสอบประมวลความรู้ครั้งที่สองไม่ผ่าน

  (5) ไม่สามารถเรียนสำาเร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก 

มหาวิทยาลัยให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

2.2	 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
 การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล นกัศกึษาจะศกึษาโดยผา่นสือ่ประเภทตา่งๆ ดงันี ้

คอื สือ่หลกั สือ่เสรมิ ศกึษาจากแหลง่คน้ควา้ เขา้รว่มกจิกรรมปฏสิมัพนัธ ์เขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณ ์

วิชาชีพ/ประสบการณ์มหาบัณฑิต และการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนด

แผนภูมิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

                                   นักศึกษา

 

 สื่อเสริม
	 •	 สื่อสิ่งพิมพ์
	 •	 สื่อโสตทัศน์
	 •	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์		 	 	 				

การวัดและ

  
                                      

การประเมินผล สื่อหลัก
	 •	 สื่อสิ่งพิมพ์
	 •		สื่อคอมพิวเตอร์	 	 การเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์	
	 	 	 	 	 •	การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ	
	 	 	 	 	 •	สัมมนาเสริม	เผชิญหน้า/ออนไลน์
	 	 	 	 	 •	สัมมนาเข้ม
  
 

							การศึกษาจากแหล่งค้นคว้า	 						การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
	 	 	 	 	 	ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

    
      
	 การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติ
	 	ตามที่หลักสูตรกำาหนด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล	มีรายละเอียดดังนี้
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 1.		ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่

  1.1	กรณีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรม และ

วิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย

    1.1.2 ประมวลสาระชดุวชิา เปน็เนือ้หาสาระในสว่นทีท่ดแทนการบรรยาย ความคดิเหน็ ผลงาน 

และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตำาราชุดตามปกติ ชุดวิชาละ 15 เรื่อง 

หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 5-15 ชั่วโมง

    1.1.2 แนวการศกึษา  เปน็เอกสารคูม่อืการเรยีนการสอนของชดุวชิา ประกอบดว้ย สว่นแนะนำา 

ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการสอนประจำาหน่วย

การสอน สาระสังเขปและกิจกรรมและส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม  บทความอ้างอิง หรือสื่อสิ่งพิมพ์

ที่จำาเป็นและเหมาะสม

    1.1.3 แผนกิจกรรมการศึกษาประจำาชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบ กิจกรรม

การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจำาชุดวิชา 

ก่อนดำาเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา  

การเตรียมตัวของนักศึกษา การดำาเนินการศึกษา งานที่กำาหนดให้ทำา การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมิน

ผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจำาสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน

  1.2	กรณีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ แนวการ

ศึกษา ประกอบด้วย

    1.2.1 บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จำานวนรวม 15 โมดูล

    1.2.2 แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจำาหน่วย แบบ

ประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจำาตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน

 2.	 ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอนออนไลน์

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก  

  2.1	สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่แนะนำาให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ นอกเหนือไปจาก

การศึกษาสาระสำาคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

  2.2	การเรียนการสอนออนไลน์ ์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย 

การปฐมนเิทศชดุวชิา รายละเอยีดชดุวชิา ปฏทินิการศกึษา การมอบหมายกจิกรรม การตรวจกจิกรรมและขอ้มลู

ย้อนกลับ การตอบคำาถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์   

  2.3	สื่อโสตทัศน์  คือสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง เช่น 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่นำามาใช้เป็นสื่อเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่   

วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น

  2.4	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  E-learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำานักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฐานข้อมูลของสถาบันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูล  

ซีรี-รอม  ในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น 
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	 3.	ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า

  การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเนน้ใหน้กัศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองอยา่งอสิระเพือ่ใหน้กัศกึษา

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาที่

ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายใต้การให้คำาแนะนำาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่าง ๆ 

ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจาก อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 4.	การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่

ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

นกัศกึษาและคณาจารย ์และระหวา่งนกัศกึษาดว้ยกนัเอง เพือ่แนะแนวและตอบปญัหาเกีย่วกบัเรือ่งการเรยีนการ

สอน และเพื่อปรึกษาในการทำาผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้

  4.1	การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเข้ารับ

การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการสัมมนาแบบเข้ม ประมาณ 2 วัน เพื่อทำาความเข้าใจวิธีการศึกษาระดับ

ปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้าง

เนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา  

เพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน   

  4.2	การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็น

กิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำาหนดไว้ในแผนกิจกรรม

การเรียนและแนวการศึกษา  นักศึกษาต้องอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจารย์จะให้คะแนนการ

สัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการ

ฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ

  4.3	การสัมมนาเข้ม  เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติระยะสั้น 

การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการ

เฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม

	 5.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะ

ต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ 

ประกาศนยีบตัรบณัฑติกอ่นสำาเรจ็การศกึษา เพือ่ใหน้กัศกึษาไดร้ว่มฝกึทกัษะทีจ่ำาเปน็ของวชิาชพีและเพือ่พฒันา 

บุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง

 6.	 การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรท่ีกำาหนด	 เป็นกิจกรรมท่ีกำาหนดให้นักศึกษาท่ีศึกษา 

ในหลักสูตรที่กำาหนดให้มีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือ สถาน

ที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยมุ่งให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และ 

ทักษะที่จำาเป็นที่กำาหนดในหลักสูตรนั้นๆ

 7.	การประเมินผลการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

  7.1	 การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก

  7.1.1 ผลงานที่มอบหมายให้ทำา
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     7.1.2 การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา

     7.1.3 การสอบวิทยานิพนธ์สำาหรับ แผน ก หรือ การสอบประมวลความรู้และการศึกษาค้นคว้า

อิสระสำาหรับ แผน ข

     7.1.4  การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑติ หรือประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 

  7.2	การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก

     7.2.1 ผลงานที่มอบหมายให้ทำา

     7.2.2 การสอบชุดวิชาประจำาภาคการศึกษา

      7.3.2   การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณป์ระกาศนยีบตัรบณัฑติ หรือประสบการณว์ชิาชพี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  7.3		มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนน	ที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา การวัด

และการประเมินผลแต่ละชุดวิชาให้ใช้อักษรระดับคะแนน ดังนี้

อักษรระดับคะแนน ความหมาย คะแนนต่อ	1	หน่วยกิต

          A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

B+    ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5

B   ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0

          C+   ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5

C   ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0

D   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.0

F    ผลการประเมินขั้นตก (Failed) 0

หมายเหตุ  - นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน

   ชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน  

  - นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อยกระดับคะแนนชุดวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว 

   ก็สามารถทำาได้ 

 

	 7.4		 ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังต่อไปนี้

   I (Incomplete)  การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดำาเนินกิจกรรมครบ

          ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

   IP (In Progress)   ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจำานวนหน่วยกิต ที่ได้รับการ

          ประเมินในภาคการศึกษานั้น

   P (Passed)  สอบผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
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  U (Unsatisfactory)  สอบไม่ผ่านสำาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

  W (Withdrawn)  การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

          ไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 N (Not Graded and  ไม่นับคะแนน

      Credited) 

 SP (Suspended)  ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนในภาค

      การศึกษาที่ผ่านมา

 สำาหรับการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาท่ีสอบ 

ไม่ผ่านในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่งครั้ง หากสอบครั้งที่สองไม่ผ่าน จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 7.5		การคำานวณหน่วยกิตสะสม

  7.5.1 การคำานวณหนว่ยกติสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมแตล่ะภาคการศกึษาจะทำาเมือ่สิน้ภาค

การศึกษาแต่ละภาค

  7.5. 2 การนับจำานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือคำานวณคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรให้นับและ 

คำานวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร แผน ก หรือ แผน ข ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ยกเว้นวิทยานิพนธ์ 

และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  7.5.3  การบนัทกึผลการเรยีนของชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพือ่ยกระดบัคะแนนจะบนัทกึผลการเรยีน

ในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP (Suspended = รอผล) 

และไม่นำาไปคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม

  7.5.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้จะแสดงผลด้วย

สัญลักษณ์ P หรือ U และจะไม่นำาผลการสอบไปคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม และจะคำานวณหน่วยกิตสะสมเฉพาะ 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

A คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท11



 

3. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

 กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้

 ก่อนการศึกษา 

สมัครและการคัดเลือกนักศึกษา 

การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ระหว่างการศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

 

ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)

   - แผน ก ไม่ตำ่ากว่า 4 ชุดวิชา

    - แผน ข ไม่ตำ่ากว่า 5 ชุดวิชา

สอบประจำาชุดวิชา (สอบปลายภาค)

                  
แผน ก                                                     แผน ข

 ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์*

 จำานวน 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้      ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

 วิทยานิพนธ์ 1 เสนอหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์             ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 วิทยานิพนธ์ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 วิทยานิพนธ์ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล             สอบประมวลความรู้

 วิทยานิพนธ์ 4 สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน 

   และส่งบทความเพื่อการเผยแพร่

เข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

มหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 
สำาเร็จการศึกษา	

การขอสำาเร็จการศึกษา

 *ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์	 หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ	หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 

การประชุม	(Proceedings)
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3.1	 ขั้นตอนก่อนการศึกษา
 3.1.1	การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา

 1)	 การสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ประมาณ 

15 ตุลาคม - 15 มกราคม สำาหรับการรับสมัครนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ 

ในแต่ละภาคการศึกษาอีกครั้ง

 การเลอืกแผนการศกึษา ผูส้มคัรจะตอ้งศกึษารายละเอยีดการสมคัรเขา้ศกึษาจากระเบยีบการสมคัร 

กรอกใบสมัครและเลือกแผนการศึกษา ตามที่ผู้สมัครประสงค์ ดังนั้นผู้ประสงค์จะทำาวิทยานิพนธ์ ให้เลือกศึกษา 

แผน ก ผู้สมัครที่ประสงค์จะทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เลือกศึกษา แผน ข

 2)	 การคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล 

การคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร ไม่มีการสัมภาษณ์ ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกจึงเป็นกระบวนการที่สำาคัญ 

ซึ่งส่งผลต่อความสำาเร็จของนักศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกำาหนด 

กระบวนการคดัเลอืกโดยแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้ศกึษา ทำาหนา้ที่ในการคดัเลอืกและกำาหนดเกณฑ ์

ในการคัดเลือกนักศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 

ประสบการณ์ในการทำางาน ความรูภ้าษาองักฤษ โครงการทีเ่สนอเพือ่รบัการคดัเลอืกนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

บางสาขาวิชาได้กำาหนดเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะส่งผลการ  

คัดเลือกให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการคัดเลือก ทางไปรษณีย์ 

ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต

         3.1.2	การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบตอบรับการเป็นนักศึกษาพร้อมทั้งลงทะเบียนเป็นนักศึกษามายัง 

มหาวิทยาลัยตามกำาหนด หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำาหนดการเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ 

บัณฑิตศึกษา

3.2	 ขั้นตอนระหว่างการศึกษา
 3.2.1	การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

   การปฐมนเิทศเชงิปฏบิตักิารบณัฑติศกึษา เปน็กจิกรรมภาคบงัคบั นกัศกึษาทกุคนที่ไดข้ึน้ทะเบยีน 

เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลาและ 

สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อทำาความเข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกลระดับ 

บัณฑิตศึกษา รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษา 

กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน 

หลักสูตร 

 3.2.2	การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา	(สัมมนาเสริม/เข้ม)

    1)	 การลงทะเบียนเรียน ตามที่หลักสูตรปริญญาโท กำาหนดจำานวนชุดวิชาและหน่วยกิตของ

แตล่ะแผนการศกึษาไว ้คอื แผน ก จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนไมต่ำา่กวา่ 4 ชดุวชิา (24 หนว่ยกติ) ชดุวชิาวทิยานพินธ ์

(12 หน่วยกิต) และแผน ข จะต้องลงเบียนเรียนไม่ต่ำากว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้า

อิสระ (6 หน่วยกิต) ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตำ่ากว่า 1 ชุดวิชา โดยทุกหลักสูตร 

กำาหนดโปรแกรมการศึกษาไว้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา ต่อภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียน 
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เรียนตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนด สามารถสำาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำาหนด ถ้านักศึกษาไม่สามารถ 

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติรักษาสถานภาพการศึกษา สำาหรับ 

กำาหนดการและเอกสารการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะแจ้งและจัดส่งให้นักศึกษาทุกปีการศึกษา

 2)	การศึกษาชุดวิชา	หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะได้รับเอกสารประมวลสาระชุด

วชิา แนวการศกึษา และแผนกจิกรรมการศกึษา นอกจากนีบ้างชดุวชิาอาจจะมสีือ่อืน่ๆ ประกอบในการศกึษาดว้ย  

นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากแนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชา แต่ละชุดวิชาจะมีเนื้อหาสาระ 

ประมาณ 15 หน่วย แต่ละหน่วยจะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 - 18 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาจาก 

แนวการศกึษาและประมวลสาระควบคูก่นัไป โดยนกัศกึษาควรศกึษาคำาแนะนำาในการศกึษา ขอบขา่ย วตัถปุระสงค ์

แผนการสอนประจำาหน่วย แผนการสอนประจำาตอน สาระสังเขป (ในแนวการศึกษา) เนื้อหาสาระแต่ละตอน 

(ในประมวลสาระชุดวิชา) และจะต้องปฏิบัติกิจกรรมในแนวการศึกษาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้การศึกษาระดับ 

ปริญญาโทมุ่งเน้นให้นักศึกษาต้องทำาการค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่อเสริมและแหล่งค้นคว้า สื่อเสริมที่นักศึกษา 

ใช้ค้นคว้า 

 นอกจากการศึกษาจากสื่อต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมในส่วนที่เป็นทักษะ 

พิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็นส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะ 

บรรลวุตัถปุระสงคข์องการเรยีนการสอน ซึง่กจิกรรมในสว่นนีเ้รยีกวา่ กจิกรรมปฏสิมัพนัธ ์ไดแ้ก ่การสมัมนาเสรมิ 

และการสมัมนาเขม้ กจิกรรมปฏสิมัพนัธน์ี ้แตล่ะชดุวชิาไดก้ำาหนดไว ้2 - 3 ครัง้ ตามวตัถปุระสงคข์องชดุวชิาโดย

นักศกึษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทกุครั้ง เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศกึษาส่งงานและเสนอผลงานซึ่งกำาหนดไว้ใน

เอกสาร “แผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา” 

 3.2.3	การสอบประจำาชุดวิชา (สอบปลายภาค)

   1)	การสอบปกต ิ นักศึกษาจะต้องสอบตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สำาหรับสนามสอบ

มหาวิทยาลัยจะกำาหนดตามที่นักศึกษากำาหนดให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อกับนักศึกษา 

   2)	 การสอบทดแทน กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามวัน เวลาที่ 

มหาวทิยาลยักำาหนด นกัศกึษาสามารถยืน่คำารอ้งขอสอบทดแทนไดท้ีส่ำานกับณัฑติศกึษา พรอ้มชำาระคา่ธรรมเนยีม 

การสอบชุดวิชาละ 3,000 บาท มาพร้อมหลักฐานแสดงความจำาเป็นที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเข้าสอบตาม 

วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ คำาสั่งย้ายราชการด่วน หนังสือรับรองการเดินทางไป 

ต่างประเทศ เป็นต้น ภายใน 7 วันหลังจากวันสอบประจำาภาคการศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการสอบ 

ทดแทนสาขาวิชาจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

   3)	การเปลีย่นสนามสอบ กรณทีีน่กัศกึษามคีวามจำาเปน็ตอ้งเปลีย่นสนามสอบเนือ่งจากสาเหตใุดๆ

ก็ตามที่ทำาให้ไม่สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบได้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำาร้องขอเปลี่ยน

สนามสอบลว่งหนา้กอ่นกำาหนดการสอบไมน่อ้ยกวา่	45	วนั โดยยืน่คำารอ้งถงึฝา่ยทะเบยีนและวดัผลบณัฑติศกึษา 

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

ยื่นคำาร้องล่าช้ากว่าที่กำาหนด นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ ณ สนามสอบใหม่ ต้องเข้าสอบสนามสอบเดิมเท่านั้น

 4)	 การสอบ	 ณ	 สนามสอบต่างประเทศ กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นต้องเดินทางไป

ตา่งประเทศ ตรงกบั วนั เวลา ทีม่หาวทิยาลยักำาหนดใหเ้ปน็วนัสอบประจำาภาคการศกึษา นกัศกึษาสามารถยืน่คำารอ้ง 

ขอสอบ ณ สนามสอบตา่งประเทศทีเ่ปน็ทีต่ัง้ของสถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุของประเทศไทย พรอ้มแนบหลกัฐาน 
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แสดงความจำาเปน็ทีต่อ้งขอสอบ ณ สนามสอบตา่งประเทศภายใน 60 วนักอ่นสอบ และตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมใน 

การสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ 6,500 บาท (กรณีโอนเงินค่าธรรมเนียมสอบมาจากต่างประเทศ ต้องชำาระ 

ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติมด้วย)

	 3.2.4	การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์	(แผน	ก)

  สำาหรับนักศึกษา แผน ก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ตามลำาดับดังนี้ วิทยานิพนธ์ 1  

วิทยานิพนธ์ 2 วิทยานิพนธ์ 3 และวิทยานิพนธ์ 4 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้

  1)	ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1 ได้ต่อเมื่อนักศึกษาเรียนครบ

หรือสอบผ่านชุดวิชาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์

  (1)  จดุมุง่หมายของการศกึษาชดุวชิาวทิยานพินธ ์เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณก์ารวจิยัใหแ้ก่

นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีจุดเน้นในด้านการจัดทำาโครงการวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

   1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

   2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

   3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

   4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

   5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

   6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

   7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

   8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

   9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

   10. สามารถนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ

  (2) กระบวนการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมมนาเข้มแก่นักศึกษา

ตามช่วงเวลาต่างๆ กัน โดยการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้มีการพบปะแบบเผชิญหน้าระหว่าง

นักศึกษากับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำาวิทยานิพนธ์ 

ตามขั้นของการลงทะเบียน ดังนี้

   ขั้นที่	1:	วิทยานิพนธ์	1	(3	หน่วยกิต) การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

   ขั้นที่	2:		วิทยานิพนธ์	2		(3	หนว่ยกติ) การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจิยัสำาหรบัวทิยานพินธ์

   ขั้นที่	3:	วิทยานิพนธ์	3	(3	หน่วยกิต) การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์

   ขั้นที่	4:	วิทยานิพนธ์	4	(3	หน่วยกิต) การนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

  (3)  การสอบปกปอ้งวทิยานพินธ ์เมือ่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ์ใหค้วามเหน็ชอบรายงาน

ฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ จำานวน 5 ชุด ให้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  

เพือ่จะจดัสง่ใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานพินธพ์จิารณาลว่งหนา้กอ่นวนัสอบปกปอ้งวทิยานพินธ ์45 วนั การสอบ 

วทิยานพินธจ์ะกระทำาในรปูของการสมัมนาเขม้ระหวา่งนกัศกึษากบัคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์โดยเปดิโอกาส 
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ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องเข้าร่วม 

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้นถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ 

บณัฑติศกึษาเปน็โมฆะ การประเมนิผลสอบวทิยานพินธถ์อืวา่ผา่นเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบ 

วิทยานิพนธ์โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก 

  (4) การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หลังจากนักศึกษาสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ผ่าน

แล้ว จะต้องปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ และส่งให้ฝ่ายส่งเสริม 

มาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับรองวิทยานิพนธ์ พร้อมกับส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษาในบทคดัยอ่วทิยานพินธ ์และชำาระคา่ธรรมเนยีม 

การตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสอบผ่านชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เมื่อได้ส่งเล่ม 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม ซีดี หรือ ดิสเกตต์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดเรียบร้อยแล้ว

 3.2.5	การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ	(แผน	ข)

      เนื่องจากแผน ข เป็นแผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกทำาวิทยานิพนธ์ แต่มีความสนใจ

ในดา้นการวจิยัและนำาผลการวจิยัไปประยกุต์ใชใ้นวชิาชพี ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึกำาหนดใหศ้กึษาชดุวชิาการศกึษา 

ค้นคว้าอิสระ

  1)	 จุดมุ่งหมายของการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาที่กำาหนดให้นักศึกษา

ทำาการศกึษาคน้ควา้เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์ใหแ้กน่กัศกึษาที่ไม่ใชเ่ปน็การทำาวทิยานพินธ ์โดยมวีตัถปุระสงค ์

จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์งานวิจัยหรืองานวิชาการ 

หรอืมทีกัษะในการคดิคน้ ประดษิฐน์วตักรรมเพือ่เปน็ประโยชน์ในแวดวงวชิาการและวชิาชพี โดยนกัศกึษาสามารถ 

เลือกประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา ภายใต้การให้คำาแนะนำา 

และความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 2)		กระบวนการศกึษาชดุวชิา มหาวทิยาลยักำาหนดใหน้กัศกึษาเขา้รบัการสมัมนาเขม้ 2 ครัง้ ดงันี้

     (1)  การสมัมนาเขม้เพือ่เสนอโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ นกัศกึษาจะตอ้งสง่แบบขออนมุตัทิำาการ

ศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อสาขาวิชา เมื่อนักศึกษาได้รับกำาหนดการสัมมนา 

เข้มแล้ว จะต้องเตรียมตัวเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์ที่ 

ปรึกษาให้นักศึกษา และจัดให้มีการสัมมนาเข้มเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้ 

อาจารยท์ีป่รกึษากบันกัศกึษาไดร้ว่มกนัพจิารณา เมือ่โครงการดงักลา่วไดร้บัอนมุตัแิลว้ นกัศกึษาสามารถ ดำาเนนิ 

การศึกษาตามโครงการและจัดทำารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

     (2) การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการพิจารณาผลการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจัดทำามา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาให้มีการสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดย 

มหาวทิยาลยัจะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ นกัศกึษาสามารถสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระได้ 

ในชว่งของการมาเขา้รบัการสมัมนาเขม้ชดุวชิาการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี ้หรอืนดัสอบภายหลงัก็ได ้ทัง้นีอ้าจารย ์

ทีป่รกึษาจะพจิารณาจากความพรอ้มและผลงานของนกัศกึษา การสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระจะกระทำาในรปูของ

การสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้า

ร่วมรับฟังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระดังกล่าวด้วย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้คณะกรรมการสอบ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้น

ถือว่าการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะ การประเมินผลสอบการศึกษา

ค้นคว้าอิสระจะถือว่าผ่าน เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านเป็นเอกฉันท์
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    (3) การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หลังจากสอบผ่านแล้ว นักศึกษา จะ

ต้องปรับแก้รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ข้อเสนอแนะ

และส่งให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบของหน้าปก หน้าอนุมัติ และบทคัดย่อการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระก่อนเข้ารับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 3.2.6	การสอบประมวลความรู้

   นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตร  

หรือกำาลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 การสอบประมวล 

ความรู้ให้มีการสอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่าให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

ประจำาสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการและสาขาวิชานิเทศศาสตร์การสอบปากเปล่าถือเป็น 

ส่วนหนึ่งของหลักสูตร) การสอบข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ โดยมีระยะเวลา

ในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สำาหรับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนักศึกษาต้องสอบข้อเขียนทั้ง 2 ส่วน 

คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ ผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า

 3.2.7	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

หรือเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้อยู่ร่วมกัน และร่วมฝึกปฏิบัติทักษะที่จำาเป็นของวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา

3.3	ขั้นตอนการขอสำาเร็จการศึกษา
 3.3.1	สำาหรับนักศึกษา	แผน	ก

   นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ต้องแนบเอกสารประกอบการขอสำาเร็จการศึกษา ดังนี้  

1) หนังสือรับรองการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  2) หนังสือรับรองการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (กรณีการเผยแพร่ 

วิทยานิพนธ์ในวารสาร ให้ส่งสำาเนาหนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารพร้อมบทความที่จะตีพิมพ ์

ในวารสาร และจะต้องส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์บทความ มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร กรณีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในที่ประชุม 

วิชาการ ให้ส่งสำาเนาใบเกียรติบัตรที่แสดงว่าได้เข้าร่วมการเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และส่ง Proceeding  

มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องการแจ้งจบการศึกษา (มสธ. บ10 

+ มสธ. บ12) และขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ. บ16) พร้อมกับยื่นขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตาม 

หลกัสตูร (มสธ. บ13) หนงัสอืรบัรองสำาเรจ็การศกึษา (มสธ. บ14) และใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) โดยใหส้ง่ 

เอกสารทั้งหมดพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเสื้อครุยปริญญา มสธ.) จำานวน 9 รูป ไปยังฝ่ายทะเบียนและ 

วัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา 

 3.3.2	สำาหรับนักศึกษา	แผน	ข

   นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ต้องแนบหนังสือรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ 

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

พรอ้มกบัยืน่ขอหนงัสอืรบัรองการศกึษาครบตามหลกัสตูร (มสธ. บ13) หนงัสอืรบัรองสำาเรจ็การศกึษา (มสธ. บ14)  

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยให้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเสื้อครุย

ปริญญา มสธ.) จำานวน 9 รูป ไปยังฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา
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รายการค่าธรรมเนียมการขอสำาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

  หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร                     ฉบับละ   100 บาท
   หนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา                                ฉบับละ   100 บาท

   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                          ฉบับละ   200 บาท

   ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต                              1,000 บาท

 หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ขอเอกสารตามรายการที่ 1 - 2 ก็ไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าว

 

 3.3.3	การออกเอกสารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษา

   1)	การออกหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนครบโครงสร้าง

ทุกชุดวิชาตามหลักสูตรที่ศึกษา มีเอกสารและหลักฐานแสดงว่าได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์ และผ่านการรับรอง

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

สำานกับณัฑติศกึษาจะเสนอชือ่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาตอ่สภาวชิาการ หลงัจากนัน้จะดำาเนนิการออกหนงัสอืรบัรองการ

ศึกษาครบตามหลักสูตรให้นักศึกษาได้ภายใน 15 วัน หลังจากสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษา 

โดยปกติสภาวิชาการจัดการประชุม เดือนละ 2 ครั้ง

   2)	 การออกหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา หลังจากสภาวิชาการ

ให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษาแล้ว สำานักบัณฑิตศึกษาจะเสนอชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพือ่ขออนมุตักิารสำาเรจ็การศกึษาในขัน้ตอนตอ่ไป (โดยปกตสิภามหาวทิยาลยัมกีำาหนดการประชมุเดอืนละ 1 ครัง้)  

ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สำานักบัณฑิตศึกษาจะดำาเนินการออกหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษา 

และใบรายงานผลการศึกษา ให้นักศึกษาได้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

 3.3.4	การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 

    นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสำาเร็จการศึกษาสามารถดำาเนินการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตไปได้พร้อมกัน 

โดยนักศึกษาต้องชำาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต จำานวน 1,000 บาท

 3.3.5	การขอรับปริญญาบัตร 

   มหาวทิยาลยัจดัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรปกีารศกึษาละ 1 ครัง้ โดยจดัในเดอืนมกราคมของทกุป ี

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลหากภายในเดือนธันวาคม นักศึกษา 

ยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วน

     หากนกัศกึษาไมป่ระสงคจ์ะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรตามวนัและเวลา ทีม่หาวทิยาลยักำาหนด 

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เสร็จสิ้น

แล้วประมาณ 3 เดือน หากยังไม่ได้รับ ขอให้ติดต่อไปยังสำานักบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 1 ปี นับจากวันพระ

ราชทานปริญญาบัตร
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	 3.3.6	ช่วงเวลาเกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

ช่วงเวลาการขอสำาเร็จการศึกษา

กิจกรรม 	ภาคต้น 	ภาคปลาย 	ภาคพิเศษ

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

 การรับรองวิทยานิพนธ์ *หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภายในเดือน ม.ค.  ภายในเดือน ก.ค.  ภายในเดือน ก.ย.

*วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 

 3.3.7	ขั้นตอนการดำาเนินการเกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษา

กิจกรรมของนักศึกษา การดำาเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

1)  นักศึกษาแจ้งขอสอบวิทยานิพนธ์
    หรือสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1)  นักศึกษาส่งเรื่องแจ้งขอสอบไปที่สาขาวิชาล่วงหน้าก่อนสอบไม่น้อยกว่า 30 วัน
2)  สาขาวิชาส่งเรื่องแจ้งกำาหนดวันเวลาสอบไปที่สำานักบัณฑิตศึกษา ทราบอย่างช้า
 ภายใน 15 วัน
3)  สำานักบัณฑิตศึกษาดำาเนินการจัดสอบ

2)  นักศึกษาส่งสิ่งต่อไปนี้ที่สาขา
    วิชาที่ศึกษา
   - กรณีวิทยานิพนธ์ ให้ส่งหน้า
   อนุมัติ พร้อมบทคัดย่อ
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    - กรณีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
     ให้ส่งหน้าอนุมัติบทคัดย่อ
   ภาษาอังกฤษและบทคัดย่อ
   ภาษาไทย
    

1) กรณีวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชา ให้ความ
 เห็นชอบวิทยานิพนธ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับรอง
2) กรณีการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำาสาขาวิชารับรอง
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3) การลงนามในหน้าอนุมัติของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. /ประธาน
 กรรมการประจำาสาขาวิชา  จะลงนามในหน้าอนุมัติ ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์/
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

3) นักศึกษายื่นคำาร้องขอสำาเร็จ
   การศึกษาพร้อมการขึ้นทะเบียน
   มหาบัณฑิต

1) สำานักบัณฑิตศึกษา รับคำาร้องการขอสำาเร็จการศึกษา (มสธ.บ10+มสธ.บ12) 
 พร้อมการขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (มสธ.บ16) จากนักศึกษา
2) สำานักบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบการเรียนครบตามหลักสูตรของนักศึกษา การ
 เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบการรับรองวิทยานิพนธ์/การศึกษา
 ค้นคว้าอิสระ 
3) สำานักบัณฑิตศึกษา นำารายชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
 เพื่อให้ความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษา และในระหว่างนี้สามารถดำาเนินการ
 ออกหนังสือรับรองครบตามหลักสูตร (มสธ.บ13) ให้นักศึกษาได้ภายใน 15 วัน
4) สำานักบัณฑิตศึกษา นำารายชื่อนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบการสำาเร็จการศึกษา
 จากสภาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการสำาเร็จ
 การศึกษา และภายหลังจากขั้นตอนนี้สำานักบัณฑิตศึกษาสามารถดำาเนินการ
 ออกหนังสือรับรองสำาเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาให้นักศึกษาได้
 ภายใน 15 วัน ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น
5) มหาวิทยาลัยโดยสำานักวิชาการ แจ้งกำาหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ให้แก่มหาบัณฑิตทุกคน
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      4   � การติด	ต่		อกับ

u  	ก่อน	การ	ศึกษา	
  	1	)			การ	ติดต่อ	กับ	หน่วย	งาน	ภายใน	มหาวิทยาลัย	

     1.1			เพื่อ	ส	อบ	ถาม	ข้อมูล	หลัก	สู	ตร	ที่	เปิด	ส	อน	ใน	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

      m   ฝ่าย แนะแนว การ ศึกษา  สำา นัก บริการ การ ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7632   -   3 

       m   ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา  สำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7560   -   2

    m  ศูนย์ ส าร ส น เทศ   ม ส ธ .   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7788, 0 2503  3545, 0 2982 9700 

      m   เว็บไซต์   ของ   ม ส ธ .   www . stou . ac . th   คลิก ไป ที่   บัณฑิต ศึกษา  ส า ขา วิชา ที่ ต้องการ ส มัค ร

     เข้า ศึกษา 

     1.2				เพื่อ	ซื้อ	ระเบียบ	การ	ส	มัค	ร	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

       1 )     การ สั่ ง ซื้อ ทาง ไปรษณีย์   ( ชำาระ ค่า ใบ ส มัค ร ผ่าน ไปรษณีย์   Pay   at   Post   เท่านั้น ) 

        m   ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา  ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา   มหาวทิยาลยั ส ุโขทยั ธร รมาธ ิราช   

      ( ตู้   ปณ . 55   ปท . หลัก สี่   กรุงเทพฯ   10210 ) 

       2 )     เดิน ทาง มา ซื้อ ด้วย ตนเอง ที่ มหาวิทยาลัย

    m  อาคารบริการ 1 ชั้น 2     

     m  ศูนย์หนัง สื อม หา วิทยาลัย   ( อาคาร บริภัณฑ์   ชั้น   1 ) 

     1.3					เพื่อ	ส่	ง	ใบ	ส	มัค	ร	เข้า	รับ	การ	คัด	เลือก	เป็น	นักศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา

     มา ติดต่อ ส มัค รด้วย ตนเอง   ( ชำาระ ค่า ส มัค ร เป็น เงิน ส ด ) 

      m  อาคาร วิชาการ   1   ชั้น   2

      m  ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง  

    ส่	ง	ใบ	ส	มัค	ร	ทาง	ไปรษณีย์			(	ชำาระ	ค่า	ส	มัค	รด้วย			Pay			at			Post			เท่านั้น	)	

      m    ที่ทำาการ ไปรษณีย์ทั่ว ประเทศ 

  	2	)			การ	ติดต่อ	กับ	หน่วย	งาน	ภายนอก	มหาวิทยาลัย			(	ใน	ส่	วนภูมิ	ภาค	)	

    	2.1				เพื่อ	ส	อบ	ถาม	ข้อมูล	หลัก	สู	ตร	ที่	เปิด	ส	อน	

      m   ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง 

    	2.2				เพื่อ	ซื้อ	ระเบียบ	การ	ส	มัค	ร	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

       m  ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง 

      m  ศูนย์ บริการ การ ศึกษา   ม ส ธ .   ( โรงเรียน ประจำา จังหวัด ทุก จังหวัด ทั่ว ประเทศ รวม   80   แห่ง ) 

     2.3			เพื่อ	ส่	ง	ใบ	ส	มัค	ร	เข้า	รับ	การ	คัด	เลือก	เป็น	นักศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

      m  ศูนย์ วิทย พัฒนา   ม ส ธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง   ( กรณี เดิน ทาง ไป ติดต่อ ด้วย ตนเอง เท่านั้น ) 

ม	ห	า	วิ	ท	ย	า	ลั	ย 
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u   ร	ะ		หว่า	งการ	ศึ	กษ	า		

     1			)						กา	ร	ติดต่อ	กับ	หน่วย	งาน	ภายใน	มหาวิทยาลัย	
     1.1   เรื ่อ ง   การ จัด ปฐมนิ เท ศ  นั กศึกษ า  ใหม่  ระ ดั บ  บั ณฑ ิต  ศ ึก ษา  

       m  ฝ่าย กิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ บัณฑิต  ศึ กษ า สำา นัก บัณฑิต ศ ึก ษา      หม ายเล ข  โท รศัพท์     0   2504   

    7565   -   7 

   1.2      เ รื่อง   การ ลง  ท ะเบียน เรี ยน    เพิ่ม   -   ถอน ชุด วิชา   ล า  พั ก  กา ร   ศ ึ กษ า   เปลี่ยน ที่ อ ยู ่    เป ลี ่ยน สนาม สอบ     

         ท ำา  บั ตร นักศึก ษา ใหม่   และ การ ชำาระ ค่า ธรรมเนียม คำาร้อง ต่างๆ   เมื่อ ผ่าน การ อนุมัติ จาก  

   สาขา วิชา แล้ว 

   m	ศูนย์สารสนเทศ มสธ. หมายเลข โทรศัพท์   0 2504 7788, 0 2503 3545, 0 2982 9700

       m  ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา   ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504  7561   -   4 

  1.3     เรือ่ง   การ เปลีย่น แผนการ ศกึษา   การ ลง ทะเบยีน ลา่ชา้   การ ขอ จดั สอบ ทดแทน   การ ขอ อนมุตั ิสอบ  

       วิทยานิพนธ์   การ สอบ การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ   และ สอบ ประมวล ความ รู้   

      m   คณะ กรรมการ บัณฑิต ศึกษา   ประจำา สาขา วิชา ที่ เข้า ศึกษา   ( ภาค ผนวก ) 

      m   อาจารย์ ที่ ปรึกษา ทาง วิชาการ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย จาก มหาวิทยาลัย เมื่อ แรก เข้า ศึกษา 

       m  อาจารย์ ที่ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ / การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ 

     1.4     เรื่อง  ส อบ ถาม ปัญหา ทาง ด้าน การ เรียน ระหว่าง ศึกษา 

       m  อาจารย์ ที่ ปรึกษา ทาง วิชาการ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย จาก มหาวิทยาลัย เมื่อ แรก เข้า ศึกษา 

     1.5     เรื่อง   การ เข้า รับ การ สัมมนา เสริม / เข้ม ชุด วิชา ต่างๆ   และ การ อบรม เสริม ประสบการณ์  

   มหา บัณฑิต 

      m  ฝ่าย กิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ บัณฑิต ศึกษา  ส ำา นัก บัณฑิต ศึกษา   และ สาขา วิชา ที่ ศึกษา   

    หมายเลข  โทรศัพท์   0   2504   7565   -   7 

     1.6     เรื่อง   การ สอบถาม ผล สอบ ชุด วิชา ต่างๆ 

      m   เว็บไซต์   ของ   มสธ .   www . stou . ac . th   คลิก ไป ที่   บัณฑิต ศึกษา   ขอ ตรวจ สอบ ผล สอบ 

      m  สอบถาม ผล สอบ ทาง   Info   Voice   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7799   กด   2 

     1.7     เรื่อง   การ ลง ทะเบียน สอบ วิทยานิพนธ์  ส อบ การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ   และ สอบ ประมวล ความ รู้ 

      m   ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา  ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา  หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7561   -   4 

   1.8   เรื่อง   การ ตรวจ สอบ รูป แบบ   และ การ เข้า เล่ม วิทยานิพนธ์   การ ศึกษา ค้นคว้า อิสระ 

         m  ฝา่ย สง่ เสรมิ มาตรฐาน บณัฑติ ศกึษา  ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา   ( การ ตรวจ รปู แบบ )   หมายเลข โทรศพัท ์

           0   2504   7568   -   9 

     m  ศูนย์ ฝึก อบรม เทคโนโลยี การ พิมพ์ แห่ง ชาติ   มสธ .   ( การ เข้า เล่ม วิทยานิพนธ์   การ ศึกษา 

      ค้นคว้า อิสระ )  หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7766 

     1.9     เรื่อง   การ ขอรับ ทุน อุดหนุน การ ทำา วิทยานิพนธ์ /การเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์

         m   ฝา่ย สง่ เสรมิ มาตรฐาน บณัฑติ ศกึษา ส ำา นกั บณัฑติ ศกึษา  หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7568   -   9 

  1.10     เรือ่ง   การ ขึน้ ทะเบยีน มหา บณัฑติ   ใบ ปรญิญา บตัร   และ ใบ รายงาน ผล การ ศกึษา   และ การ ขอหนงัสอื  

     รับ รอ งอื่นๆ 

         m    ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา    สำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7561  - 4
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    1.11  เรื่อง   การ รับ ประกาศนียบัตร บัณฑิต   และ สัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษา 

         m    สำานัก การ ศึกษา ต่อ เนื่อง   ( หลัก สูต รสัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษา )   หมายเลข โทรศัพท์   

      0   2504 7717   

  	2	)			การ	ติดต่อ	กับ	หน่วย	งาน	ภายนอก	มหาวิทยาลัย			(	ใน	ส่วน	ภูมิภาค	)	
     2.1    เรื่อง   การ ลง ทะเบียน เรียน   และ คำาร้อง ต่างๆ   

         m   งาน ส่ง เสริม และ บริการ การ ศึกษา   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   ทั้ง   10   แห่ง   ( ภาค ผนวก ) 

      2.2   เรื่อง   สถาน ที่ จัด กิจกรรม สัมมนา เสริม / เข้มชุด วิชา ต่างๆ 

          m    งาน ส่ง เสริม และ บริการ การ ศึกษา   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   ทั้ง   10   แห่ง   ( ภาค ผนวก ) 

 

 u  	หลัง	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	

   1	)			การ	ติดต่อ	กับ	หน่วย	งาน	ภายใน	มหาวิทยาลัย	
      1.1    เรื่อง   กำาหนดการ เข้า รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร   การ ซ้อม ย่อย   ซ้อม ใหญ่   และ วันพระ ราช ทาน  

     ปริญญา บัตร 

           m   ฝ่าย พิธี ซ้อม ย่อย   ซ้อม ใหญ่  สำา นัก วิชาการ   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7506   -   10 

        m    ฝ่าย พิธีการ งาน พระราชทาน ปริญญา บัตร    สำา นัก บริการ การ ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   

        0   2504 7605 

        m    ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา  สำา นกั บณัฑติ ศกึษา   หมายเลข โทรศพัท ์  0   2504   7561   -   4

      m    ศูนย์ สารสนเทศ   มสธ .   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7194   -   5 

     1.2     เรื่อง   การ สั่ง จอง เสื้อ ครุย และ ของ ที่ ระลึก 

        m    สโมสร   มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7790   -   1 

     1.3     เรื่อง   การ ขอรับ ใบ ปริญญา บัตร   และ ใบ รายงาน ผล การ ศึกษา   ( ก่อน และ หลัง พิธี พระราชทาน  

         ปริญญา บัตร ) 

        m    ฝ่าย ทะเบียน และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา  สำา นัก บัณฑิต ศึกษา   หมายเลข โทรศัพท์   0   2504   7564  

		 2	)			การ	ติดต่อ	กับ	หน่วย	งาน	ภายนอก	มหาวิทยาลัย			(	ใน	ส่วน	ภูมิภาค	)	
      2.1     เรื่อง   กำาหนดการ เข้า รับ พระราชทาน ปริญญา บัตร   การ ซ้อม ย่อย   ซ้อม ใหญ่   และ วันพระ ราช ทาน  

     ปริญญา บัตร 

         m   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   ทั่ว ประเทศ   10   แห่ง   ( ภาค ผนวก )
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ภ	า	ค	ผ	น	ว	กภ	า	ค	ผ	น	ว	ก



	 				 				 				 		 							1	.	      ร	ู้จักกับ		มหาว	ิ	ทย	า	ลัย		
 

  

    ห น่วย  งาน  ภายใ น  ของ  มหาวิ ทยาล ัย  ท ี่  เกี่ยวข ้อง  กับ  บัณฑ ิต ศ ึก ษา    ม ี  ดัง น ี้ 

  1		.			หน่วย			งาน	บริห	าร    ได ้แก ่      ส ำานักง า น อธิก า รบดี    รับ  ผิด   ช อ บ  ง า น  บริ หาร  ต่างๆ    ข อ ง มหา วิทยาล ัย

  ป ระกอบ  ด ้ ว ย      ก อง ก ลาง    กอง คล ัง    กอ ง พั สดุ     กอง แ ผ น ง าน    หน่วย ตรวจ สอ บ   ภ า ยใ น     และ  ศ ูนย์ สัมมนา     

	 2		.				หน่วย		งาน		บริกา	ร			วิช	า	การ    ป ระกอบ  ด้ว ย    11   ห น ่วย  งาน     คือ  

    	1			)			สำานัก	บ	ร	ิการ			การ		ศึกษา	
         ประกอบ ด ้ ว ย   สำานักงาน  เลขา นุก าร   ฝ่า ย   แนะแน ว กา ร ศ ึกษา   ศ ูนย์ บ ริก าร กา ร ศึ กษา  ประจำา ภ ูมิภาค   

   แ ละ  ศนูย ์บรกิาร  การ  สอน  ทา ง ไปร ษ ณ  ีย ์   มหีนา้  ท  ี ่ร ับ ผ ดิ ช อบ ก าร จดั ส ง่ เอก ส าร  และ  วสัด  ุ กา ร ศ กึษา      แ ละ บร กิาร แ นะแ น ว 

แก ่ น ักศึกษา  

    		2	)				สำานัก			เทคโ	นโลย	ี	การ	ศึ	กษา	
            ประก อบ ด้ วย   ส ำา นักงาน เ ลขา นุกา ร     ฝ่าย จ ั ด ระบ บ และ  วิจ ั ย   ส ื่ อ   การ  ศึกษ า   ศ ูนย์  บ ริก า ร กา ร สอ น ทาง 

วิทย ุ  และ โ ทรท ัศน ์   ศู น ย ์   โส ต   ทัศน ศึกษ า   ศ ูนย์  ผ ลิต  ภาพย นตร์ และ ภ า พถ่า ย เพ ื่อ กา ร ศ ึกษา     ฝ่า ย วิศวก รรม เท ค โนโล ยี  

การ  สื่อส าร    แล ะ  ศูน ย์ คอมพ ิวเ ตอร ์ ช่วย  สอ น    มีหน ้ า ท ี่ ร ับ ผ ิด ชอบ เก ี่ย ว กับ ก าร  จัด ร ะ บ บ   อ อกแบบ ผลิต แล ะ วิจั ย 

   ส ื ่อ   ก าร ศึก ษ า ประกอบ ชุด  วิชา แ ละ สื่ อ การ  ศึก ษา อื ่ นๆ    อัน ได้แก่    รายก าร ว ิทยุ  กระจาย  เสี ยง    ร า ย การ ว ิทยุ โ ทร ท ัศน์      

เทป  วีด ิ ทัศน์    เ ทป  เสี ย ง    ซีดี  ภาพ    ซี ดี เส ี ยง    เอก สาร โสต ท ัศน ์   สื่ อ ป ระสม     และ  สื่อ อ ิเล็ก ทรอ นิกส ์  อื่ นๆ   รว ม ท ั้ง  ให้ บร ิก าร 

  ด้าน  โ สต  ทัศน ูปกรณ์  แก่ หน ่ ว ย งาน  ต่างๆ     ข อง ม หาว ิ ทยาลัย 

    	3		)					สำานัก		ว	ิชาก	าร	
               ป ร ะ ก อ บ ด ้วย   สำานกังาน  เลขาน  ุการ   ฝา่ ย ต ำารา    ฝ  ่าย พฒั น า  คณาจ ารย ์   ฝ ่า ย   พ ฒั น า  หล ักสตู ร  และ การ ส อ น 

  แ ละ ฝ ่าย  ประสบก ารณ ์ ว ิ ชาชีพ    มีห น้า  ที ่ รับ  ผ ิ ด   ชอ บ   งาน  ที่  เกี่ยว  กั บ ก า ร พ ัฒนา  หลักสู ตร    ก าร ส่ง   เ ส ร ิม   ก าร แ ต่ง  ตำารา    

การ  จ ัด ก ิจกรรม  เพิ่มพ ูน  ความ รู้   แก่  คณา จารย ์   แล ะ ก าร  จ ั ด   งาน พ ิธี พร ะร า ชทาน  ปร ิญญา  บัต ร 

   	4	)					สำานั	ก	ทะ	เบียน		และ		วั	ด	ผล		
         ประ กอบ  ด ้ ว ย    สำา นักงาน  เล ข านุก าร    ฝ่าย ร ับ นักศึกษา    ฝ่า ย ทะเบ ียน นักศึกษา   ฝ่าย วัดผล การ ศึกษา  

ศูนย์วิจัย และ พัฒนา แบบ ทดสอบ   และ ศูนย์ วิชาการ ประเมิน ผล   มีหน้า ที่ ความ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ รับ สมัคร 

นักศึกษา   การ ลง ทะเบียน เรียน   การ จัด ทำา แบบ ทดสอบ   การ จัด สอบ   การ ประมวล ผล การ สอบ   การ แจ้ง ผล สอบ    

การ ออก เอกสาร สำาคญั ใน การ สำาเรจ็ การ ศกึษา   การ พฒันา แบบ ทดสอบ   การ จดั ระบบ คลงั ขอ้สอบ และ การ ให ้บรกิาร 

ตอบ ปัญหา แก่ นักศึกษา และ ผู้ เรียน  เฉพาะ ใน ระดับ ปริญญา ตรี และ ประกาศนียบัตร เท่านั้น 

   	5	)			สำานัก	บรรณ	สารสนเทศ	
              ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย เทคนิค   ฝ่าย บริการ สนเทศ   ฝ่าย บริการ สื่อ การ ศึกษา   

 ศนูยเ์ทคโนโลย ีบรรณ สารสนเทศ   มหีนา้ ที ่รบั ผดิ ชอบ งานการ จดั บรกิาร หอ้ง สมดุ และ สารนเิทศ ใน ลกัษณะ เครอื ขา่ย   
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ห้อง สมุด ให้ ครอบคลุม กลุ่ม เป้า หมาย ท้ัง ใน ระดับ ส่วน กลาง   ณ   อาคาร บรรณ สาร และ บาง ส่วน ของ อาคาร วิชาการ 1 

มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   ใน ระดับ จังหวัด จัด บริการ   ณ   ศูนย์ บริการ การ ศึกษา เฉพาะ กิจ มุม   มสธ .   ใน  

ห้อง สมุด ประชาชน ประจำา จังหวัด   และ ห้อง สมุด ประชาชน กรุงเทพมหานคร   และ ใน ระดับ ภาค   จัด บริการ   ณ   

 ศูนย์ วิทย พัฒนา   ซ่ึง อยู่ ใน ความ ดูแล ของ สำานัก วิทย พัฒนา ใน   10   จังหวัด ท่ัว ประเทศ   และ ศูนย์ วิทย บริการ บัณฑิต ศึกษา 

 โดย ความ ร่วม มือ จาก หน่วย งาน ภายนอก   จำานวน    2   ศูนย์   

   	6	)			สำานัก	วิทย	พัฒนา	
      ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ตั้ง อยู่   ณ   อาคาร วิชาการ   1   มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   

และ ศูนย์ วิทย พัฒนา   10   แห่ง   ตั้ง อยู่ ใน ต่าง จังหวัด ทั่ว ประเทศ   ได้แก่   ยะลา   นครศรีธรรมราช   เพชรบุรี   นครนายก   

นครสวรรค์   ลำาปาง   สุโขทัย   จันทบุรี   อุบลราชธานี   และ อุดรธานี   ศูนย์ วิทย พัฒนา แต่ละ แห่ง ให้ บริการ ครอบคลุม 

พื้นที่   5   -   10   จังหวัด โดย รอบ   ศูนย์ วิทย พัฒนา มีหน้า ที่ เป็น ตัวแทน ของ มหาวิทยาลัย ใน การ รองรับ กิจกรรม  

การ สอน   การ ฝึก อบรม   และ งาน บริการ การ ศึกษา ใน ระบบ การ สอน ทาง ไกล   ตลอด จน เป็น เครือ ข่าย การ ให้ บริการ 

 ห้อง สมุด ของ มหาวิทยาลัย 

   	7	)			สำานัก	พิมพ์	
        ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย วิชาการ   ฝ่าย จัด พิมพ์   และ ฝ่าย เผย แพร่ และ จัด จำาหน่าย   

มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ การ จัด พิมพ์ เผย แพร่ และ จัด จำาหน่าย เอกสาร การ สอน   วัสดุ การ ศึกษา และ สื่อ สิ่ง พิมพ์ ของ 

มหาวิทยาลัย 

   	8	)			สำานัก	การ	ศึกษา	ต่อ	เนื่อง	
      ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย บริการ เผย แพร่ ทาง ไกล   ฝ่าย วิเคราะห์ โครงการ และ 

หลักสูตร การ ฝึก อบรม   ฝ่าย บริหาร การ ฝึก อบรม   ฝ่าย พัฒนา สื่อ และ เทคโนโลยี การ ฝึก อบรม   และ ฝ่าย อุทยาน  

การ ศึกษา   มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ ใน การ จัด กิจกรรม บริการ วิชาการ แก่ สังคม ใน รูป แบบ ต่างๆ   อาทิ   การ จัด ฝึก อบรม    

การ จัด โครง กา รสัมฤ ทธิ บัตร   โครง กา รสัมฤ ทธิ บัตร บัณฑิต ศึกษา แก่ ประชาชน ทั่วไป   และ การ จัด อุทยาน การ ศึกษา 

    9	)			สำานัก	คอมพิวเตอร์	
      ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย บริการ งาน คอมพิวเตอร์   ฝ่าย ปฏิบัติ การ ประมวล ผล    

และ ฝ่าย วิเคราะห์ และ พัฒนา ระบบ   มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ พัฒนา ระบบ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

 การ จัด เก็บ และ ประมวล ผล ข้อมูล นักศึกษา   การ ดูแล รักษา   และ ให้ บริการ ผู้ ใช้ ระบบ เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์    

การ ผลิต สื่อ คอมพิวเตอร์ ช่วย สอน   การ ฝึก อบรม เทคโนโลยี สารสนเทศ   และ การ ให้ บริการ ตรวจ กระดาษ คำา ตอบ 

   10	)		สำานัก	บัณฑิต	ศึกษา	
      ประกอบ ดว้ย   สำานกังาน เลขานกุาร   ฝา่ย ทะเบยีน และ วดัผล บณัฑติ ศกึษา   ฝา่ย กจิกรรม ปฏสิมัพนัธ ์

บัณฑิต ศึกษา   ฝ่าย ส่ง เสริม มาตรฐาน บัณฑิต ศึกษา   และ ฝ่าย การ ศึกษา นานาชาติ   มีหน้า ที่ รับ ผิด ชอบ   งาน ทะเบียน                       

และ วัดผล บัณฑิต ศึกษา   การ จัด กิจกรรม การ สัมมนา เสริม / เข้ม ประจำา ชุด วิชา   การ สัมมนา เข้ม ชุด วิชา วิทยานิพนธ์                     

การ พัฒนา หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา   งาน โครงการ ความ ร่วม มือ   และ กิจ กร รม อื่นๆ   ที่ เกี่ยวข้อง กับ บัณฑิต ศึกษา   

( เฉพาะ หลักสูตร หลัง ปริญญา ตรี   ได้แก่   ประกาศนียบัตร บัณฑิต   ปริญญา โท   และ ปริญญา เอก ) 
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   11	)		สถาบันวิจัย	และ	พัฒนา	
        ประกอบ ด้วย   สำานักงาน เลขานุการ   ฝ่าย ประสาน งานการ วิจัย   ฝ่าย พัฒนา และ เผย แพร่ งาน 

วิจัย   ศูนย์วิจัย ทางการ ศึกษา ทาง ไกล   และ ศูนย์ บริการ งาน วิจัย ลักษณะ พิเศษ   ทำา หน้าที่ เป็น หน่วย งาน กลาง ใน 

การ บริหาร ด้าน การ วิจัย และ พัฒนา ของ มหาวิทยาลัย   ครอบคลุม ทั้ง ด้าน นโยบาย และ แผน งาน วิจัย   โดย ทำา หน้าที่  

ส่ง เสริม สนับสนุน และ ประสาน งาน วิจัย ของ มหาวิทยาลัย   ทั้ง ด้าน การ วิจัย พื้น ฐาน   การ วิจัย ประยุกต์   การ วิจัย 

แบบ สห วิทยาการ ของ สาขา วิชา และ สำานัก ต่างๆ   และ การ วิจัย ที่ มี ลักษณะ เป็นการ เฉพาะ ของ มหาวิทยาลัย สุโขทัย  

ธร รมาธ ิราช   เพือ่ ให ้มหาวทิยาลยั เปน็ ศนูยก์ลาง ของ ความ เชีย่วชาญ ใน ระบบ การ สอน ทาง ไกล   ตลอด จน การ พฒันา 

และ เผย แพร่ งาน วิจัย เพื่อ นำา ไป ประ ยุกต์ ใช้

 3.	หน่วยงานวิชาการ
  ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา 

มีดังต่อไปนี้

  1)	สาขาวิชาศิลปศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษาและแขนงวิชาภาษาอังกฤษ และระดับประกาศนียบัตร (1 ปี) 

ไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี (คร ูกฎหมาย ธรุกจิการทอ่งเทีย่ว การโรงแรม งานสำานกังาน

คอมพิวเตอร์ ช่าง การสาธารณสุข และการเกษตร) ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ (กลุ่มวิชางานสารสนเทศ

ทั่วไปและกลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน) และประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

  2)	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาการ

แนะแนว แขนงวชิาการศกึษานอกระบบ แขนงวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา และแขนงวชิาเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษา

   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี) ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา และ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

แขนงวชิาบรหิารการศกึษา แขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา แขนงวชิาการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

  3)	สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   หลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

และแขนงวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  

(2 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง และแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
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    ระดับปริญญาโท  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอก

การตลาด และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ    

    ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  4)		สาขาวิชานิติศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) ระดับ

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) และประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน (1 ปี)

   ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกกฎหมายธรุกจิ วชิาเอกกฎหมาย

มหาชน และวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

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

ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตร (1 ปี) วิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก

บริหารสาธารณสุข และวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

	 	 6)		 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอนหลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร

บัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และ วิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

	 	 7)		 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน และวิชาเอก

พัฒนาการเด็กและครอบครัว และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) วิชาเอกโภชนาการชุมชน วิชาเอกพัฒนาการ

เด็กและครอบครัว วิชาเอกธุรกิจการอาหารและวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและ

สังคม

  8)		 สาขาวิชารัฐศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

และ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง และ 

วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
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   9)	 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
     หลกัสตูรทีเ่ปดิสอน ไดแ้ก ่ระดบัปรญิญาตร ี(4 ป)ี แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร แขนงวชิาการ

จดัการการเกษตร และแขนงวชิาสหกรณ ์และระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง (2 ป)ี แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร แขนง

วิชาการจัดการการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์

     ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาการเกษตร และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาสหกรณ์ 

     ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร

	 	 	 10)	สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     หลกัสตูรทีเ่ปดิสอน ไดแ้ก ่ระดบัปรญิญาตร ี(4 ป)ี ระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่ง (3 ป)ี และระดบั

ประกาศนยีบตัร (1 ป)ี ไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์และประกาศนยีบตัรวชิาการบรหิารงานสือ่สาร

มวลชน

     ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

     ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

	 	 	 11)	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (4 ปี) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  

(2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ระดบัปรญิญาโท เปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร

   12)	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 

    ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร 

การพยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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      2.		คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 

 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ทำาหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย สภามหาวทิยาลยั สภาวชิาการ คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยั               

ธรรมาธิราช คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1.	สภามหาวิทยาลัย
    มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

  1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

   และการทะนุบำารุงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ

  2. จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

  4. พจิารณาการจดัตัง้ ยบุรวม และเลกิสำานกังานอธกิารบด ีสถาบนั สำานกั และสาขาวชิาแลว้แตก่รณ ี

  5. อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

  6. พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำา

  7. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก 

   รองผู้อำานวยการสถาบัน รองผู้อำานวยการสำานัก รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  8. จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

  10. หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

 2.	สภาวิชาการ
   มีอำานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

   1. พิจารณากำาหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา

  2. เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

   3. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถาบัน สำานักและสาขา

  4. พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย

   5. เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

   6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   7. จดัหาวธิกีารอนัจะยงัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารทางวชิาการของมหาวทิยาลยัใหเ้จรญิยิง่ขึน้ 

  8. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

   9. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำาการใดๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
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 3.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สภาวิชาการจะแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชข้ึนเพ่ือรับผิดชอบ 

การบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  หน้าที่

  (1) เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

  (2) วางแผนและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  (3) วางแผนการรับนักศึกษา การจัดระบบระเบียบและการประเมินผลการศึกษา

  (4)  วางแผนการจัดบริการการศึกษาและพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

  (5)  ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  (6)  ควบคุมการดำาเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  (7)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา

  (8) ประสานงานนโยบายเก่ียวกับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาต่างๆ 

  (9)  ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง	คราวละ	2	ปี

  การพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น        

สภาวิชาการจะพิจารณาจากรายชื่อที่สาขาวิชาต่างๆ เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำาหนด

 4.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
  สภาวชิาการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาสาขาวชิา แตง่ตัง้คณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

ประจำาสาขาวชิา มหีนา้ทีร่บัผดิชอบการบรหิารงานบณัฑติศกึษาของสาขาวชิา จะเสนอแตง่ตัง้ไดเ้ฉพาะสาขาวชิา 

ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  หน้าที่

  (1) ดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการดำาเนินงานที่คณะกรรมการ 

    บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกำาหนด

  (2) พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

  (3)  พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา 

    วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ 

    คณะกรรมการสอบประมวลความรูต้อ่คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

  (4)  อนุมัติการโอน การเปลี่ยนวิชาเอก และการลาพักการศึกษาที่เกินกว่า 2 ภาคการศึกษา

  (5)  อนุมัติชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  (6)  ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (7)  อนุมัติการตัดสินผลสอบและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  (8) อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการบัณฑิต 

    ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาซึ่งสาขาวิชามอบหมาย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง	คราวละ	2	ปี
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	 	 	 	 	 			3.		ศูนย์บริการการศึกษา
 

3.1	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	(10)	แห่ง
 
  

ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

1. ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.นครศรีธรรมราช

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

จ.นครศรีธรรมราช  80001

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

โทรศัพท์ 0-7537-8680-8 โทรสาร 0-7537-8686 

E-mail Address : nnadoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช , สุราษฎร์ธานี, 

กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, ชุมพร 

2. ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.นครสวรรค์

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

อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000

โทรศัพท์ 0-5622-2450 โทรสาร 0-5622-3010 

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

นครสวรรค,์ อทุยัธาน,ีชยันาท, สงิหบ์รุ,ี 

ลพบุรี, อ่างทอง, เพชรบูรณ์, พิจิตร 

3. ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.อุบลราชธานี

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

จ.อุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ 0-4528-1891-6 โทรสาร 0-4528-1890 

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

อุบลราชธานี,  อำานาจเจริญ, บุรีรัมย์,  

ศรสีะเกษ, ยโสธร, มกุดาหาร, รอ้ยเอด็, 

สุรินทร์, นครพนม 

4� ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.เพชรบุรี

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

โทรศัพท์ 0-3241-9248-50  โทรสาร 0-3241-9247 

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

เพชรบุรี, สมุทรสงคราม , ราชบุรี, 

สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, นครปฐม, 

ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี 

5� ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.สุโขทัย

4 หมู่ 7  ถ.สุโขทัย – กำาแพงเพชร  ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง  

จ.สุโขทัย  64000

โทรศพัท ์0-5561-4424-8 โทรสาร 0-5565-1097, 0-5562-0655

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

สโุขทยั, พษิณโุลก, กำาแพงเพชร, ตาก, 

อุตรดิตถ์ 
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ศูนย์วิทยพัฒนา พื้นที่ให้บริการ

6� ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.ลำาปาง

หมู่ 2  ถ.ลำาปาง – เชียงใหม่  ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  

จ.ลำาปาง  52190

โทรศัพท์ 0-5426-9531-4 โทรสาร 0-5426-9527 E-mail Ad-

dress: lp.adoffice@stou.ac.th

ลำาปาง, ลำาพูน, เชียงใหม่, แพร่, 

พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน 

7� ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.อุดรธานี

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

โทรศัพท์ 0-4229-2496-500 โทรสาร 0-4229-2494 

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

อุดรธานี, หนองบัวลำาภู, หนองคาย, 

ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, 

มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา 

8� ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.จันทบุรี

หมู่ 1  ถ.จันทบุรี – สระแก้ว  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150

โทรศัพท์ 0-3938-9430-3 โทรสาร 0-3938-9434 

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

จันทบุรี, ตราด, ระยอง, สระแก้ว, 

ชลบุรี

9� ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.ยะลา

116 หมู่ 4  ถ.ท่าสาป –ลำาใหม่  ต.ท่าสาป  อ.เมือง  

จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7326-4017   โทรสาร 0-7326-4017

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

ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, 

สตูล พัทลุง, ตรัง

10. ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.นครนายก

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

โทรศัพท์ 0-3730-6247-9  โทรสาร 0-3730-6244 

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

นครนายก, ปราจีนบุรี, ปทุมธานี, 

นนทบุรี , กรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา, 

พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, 

สระบุรี 
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3.2	ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด	77	จังหวัด จำานวน 83 ศูนย์ ดังนี้

จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

1.  กรุงเทพมหานคร 1.1  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 0-2279-1992, 279-2429 ต่อ 107

1.2  โรงเรียนสารวิทยา 0-2579-2761 ต่อ 104

1.3  โรงเรียนปทุมคงคา 0-2391-2444

1.4  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0-2211-4192

1.5  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 0-2411-0637  0-28661881-2

1.6  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 0-2277-0663 ต่อ 103

1.7  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ 0-2517-1230 , 5175026

2.  นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 0-2525-0470  0-2525-0830

3.  สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 0-2702-3238  0-2387-307

4.  ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 0-2581-6773

5.  พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 035-241099  241999

6.  ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 036-411051

7.  สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 036-507167-8

8.  ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 056-411507   411645

9.  อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 056-511334

10. นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 037-311255

11. สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 036-211206   211199

12. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ 038-511249 ต่อ 201

13. ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 037-211070 ต่อ 100

14. นครปฐม

     (ศูนย์ฯ ภาคกลาง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์

(คณะศึกษาศาสตร์)

034-253842 ต่อ 293

034-255095

15. สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-412020   411885

16. สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 034-711221

17. ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 032-337302

18. กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 034-511060

19. อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 035-611643

20. สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 035-521659 ต่อ 112
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

21. เพชรบุร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 032-425052

22. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 032-611103

23. ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 038-282559 ต่อ 103

24. ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 038-618914 ต่อ 211

25. จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 039-311170

26. ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 039-511151

27. เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 053-418674-5 ต่อ 207

28. ลำาพูน โรงเรียนจักรคำาคณาทร 053-511011

29. ลำาปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 054-227603 ต่อ 2002

30. แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 053-612079   611349

31. เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 053-711018

32. พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 054-431275 ต่อ 102

33. แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 054-511104 ต่อ 119 511639

34. น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 054-710411   710955

35. พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 055-241947   258003

36. อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104

37. สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 055-611786  612402

38. ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 055-511134

39. นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 056-221207

40. กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม 055-711212

41. เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 056-711453

42.  พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 056-611265

43. สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 074-313402

44. ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 077-503-375-6 

45. ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 077-811078

46. นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 075-356137 ต่อ 126

47. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 077-272300

48. ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 076-212075 ต่อ 108

49. กระบี่ โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล 075-611181
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จังหวัด สถานที่ โทรศัพท์

50. พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 076-412065 ต่อ 102

51. ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 073-312293

     (ศูนย์ฯ ภาคใต้) วิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรียน 3) 073-335-115 ต่อ 1240

52. สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 074-711955

53. นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 073-511443

54. ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง 073-212820  ต่อ 109

55. พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 074-613022  ต่อ 101

56. ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 075-572060

57. ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 043-333724

58. กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 043-813409

59. เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 042-811290  811120

60. อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 042-223260

61. หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 042-411203 ต่อ 120

62. นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 044-214557-8

63. ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 044-811849 ต่อ 101

64. สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 042-711586

65. นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 042-511188

66. มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 043-711585

67. ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 043-511410 ต่อ 114

68. บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 044-612888

69. สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 044-511193 ต่อ 110

70. อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 045-254484

71. ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 045-711655

72. ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 045-612611

73. มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 042-611087

74. สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 037-241091

75. หนองบัวลำาภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 042-311095

76. อำานาจเจริญ โรงเรียนอำานาจเจริญ 045-312548

77. บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 042-491187-8
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3.3	สถานที่จัดสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

ภาค จังหวัด สถานที่

1.   กลาง กรุงเทพมหานคร 1.1 สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
1.2 สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมฯ

สมุทรปราการ 1.4 โรงเรียนประภามนตรี 2

พระนครศรีอยุธยา 1.5 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

นครปฐม 1.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ
1.7 โรงเรียนกวดวิชาไหลธนานนท์

ชลบุรี 1.8 โรงเรียนดาราสมุทร
1.9 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
1.10 โรงเรียนบางละมุง

ระยอง 1.11 โรงเรียนศิริพรระยอง
สระบุรี 1.12 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

2. ภาคตะวันออก
   เฉียงเหนือ

นครราชสีมา 2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
2.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
2.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
2.4 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
2.5 สำานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

บุรีรัมย์ 2.6 สำานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ศรีสะเกษ 2.7 เขตพื้นที่การศึกษา 1
ขอนแก่น 2.8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

2.9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 กรมส่งเสริมฯ

3. ภาคเหนือ อุทัยธานี 3.1 โรงเรียนอุทัยพิทยาคม
เชียงใหม่ 3.2 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย 3.3 สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
แม่ฮ่องสอน 3.4 โรงเรียนห้องสอนศึกษา

3.5 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

ตาก 3.6 สำานักงานสหกรณ์นิคม จังหวัดตาก
4. ภาคใต้ ชุมพร 4.1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

สุราษฎร์ธานี 4.2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
4.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
4.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
4.5 องค์การสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรัง 4.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
พัทลุง 4.7 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภูเก็ต 4.8 ภูเก็ตวิทยาลัย

4.9 โรงเรียนนานาชาติบริติช
สงขลา 4.10 โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

4.11 โรงแรมโฆษิต
4.12 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
4.13 โรงแรม วี แอล หาดใหญ่

สตูล 4.14 สตูล
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3.4			ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา			(	ห้อง	สมุด	)    มี จำานวน     2     ศูนย์  ดังนี้   

     1 .   หอ สมุด รัช มัง คลา ภิเษก  อำาเภอ หัวหิน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   

    ถนน เพชรเกษม   อำาเภอ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โทร .   0   3252   0171 

     2 .   หอ สมุด ติณ สู ลา นนท์  โรงเรียน มหา วชิราวุธ    จังหวัด สงขลา  

    ภายใน โรงเรียน มหา วชิราวุธ  อำาเภอเมือง   จังหวัดสงขลา     โทร .   0   7431   3402 

3.5			ศูนย์	บริการ	การ	ศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.
   

		ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.	จังหวัด	 	 													สถานที่ตั้ง

                 (เรียงตามตัวอักษร)
  

  

  1 .   กระบี่ 

  2 .   กรุงเทพมหานคร 

    

  

   

  3 .   กาญจนบุรี 

  4 .   กาฬ สิ นธุ์ 

  5 .   กำาแพงเพชร 

     6 .   ขอนแก่น 

      

  

  7 .   จันทบุรี 

     8 .   ฉะเชิงเทรา 

     9 .   ชลบุรี 

  10 .   ชัยนาท 

  11 .   ชัยภูมิ 

  12 .   ชุมพร 

  13 .   เชียงราย

 14 .   เชียงใหม่

 15 .   ตรัง 

 16 .   ตราด 

  17 .   ตาก 

  18 .   นครนายก 

 19 .   นครปฐม 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง

ห้องสมุดประชาชนบางเขน

ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ

ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรส 

ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำาแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดขอนแก่น

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
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  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.	จังหวัด	 	 															สถานที่ตั้ง

																(เรียงตามตัวอักษร)
 

 20 .   นครพนม 

  21 .   นครราช สี มา 

 22 .   นครศรีธรรมราช 

  23 .   นคร ส วรรค์ 

 24 .   นนทบุรี 

 25 .   นราธิวา ส 

  26 .   น่าน 

  27 .   บุรีรัมย์ 

 28. บึงกาฬ

  29 .   ปทุมธานี 

  30 .   ประจวบคีรีขันธ์ 

 31 .   ปราจีนบุรี 

  32 .   ปัตตานี 

  33 .   พระนครศรีอยุธยา 

  34 .   พะเยา 

 35 .   พังงา 

  36 .   พัทลุง 

  37 .   พิษณุโลก 

  38 .   พิจิตร 

 39 .   เพชรบุรี 

  40 .   เพชรบูรณ์ 

  41 .   แพร่ 

  42 .   ภูเก็ต 

 43 .   มหา ส าร คาม 

  44 .   มุกดาหาร 

  45 .   แม่ฮ่อง ส อน 

  46 .   ยะลา 

  47.   ยโ ส ธร 

    48. ระนอง

 49 .   ระยอง 

  50 .   ร้อยเอ็ด 

  51 .   ราชบุรี 

  52 .   ลพบุรี 

  

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
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  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ	มุม	มสธ.	จังหวัด	 	 															สถานที่ตั้ง

																(เรียงตามตัวอักษร)
 

  53 .   ลำาปาง 

 54 .   ลำาพูน 

  55 .   เลย 

  56 .   ศรี ส ะ เกษ 

  57 .   ส กล นคร 

 58 .   ส ง ขลา 

   

 59 .   ส ระบุ รี 

 60 .   ส ระ แก้ว 

  61 .   ส มุ ทร ปราการ 

  62 .   ส มุ ทร ส ง คราม 

  63 .   ส มุ ทร ส าคร 

  64 .   ส ตูล 

 65 .   สิ งห์ บุรี 

  66 .   สุ พรรณ บุรี 

  67. สุราษฏร์ธานี

 68 .   สุ ริ นทร์ 

  69 .   สุ โขทัย 

  70 .   หนองคาย 

  71 .   หนองบัวลำาภู 

  

 72 .   อ่างทอง 

  73 .   อุดรธานี 

  74 .   อุตรดิตถ์ 

  75 .   อุทัยธานี 

  76 .   อุบลราชธานี 

  77 .   อำานาจเจริญ     

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำาปาง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำาพูน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

หอสมุดติณสูลานนท์ (ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ)

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

จังหวัดหนองบัวลำาภู

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ 

 นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้จัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาไว้ให้บริการนักศึกษา และประชาชน 

ผู้สนใจในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดบริการห้องสมุดและ  

สือ่การศกึษาเปน็กรณพีเิศษไวท้ีเ่รอืนจำากลางบางขวาง เรอืนจำากลางคลองเปรม ทณัฑสถานหญงิกลาง ทณัฑสถาน

วัยหนุ่มกลาง และเรือนจำากลางนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังด้วย
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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  
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๒ 
 
  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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๓ 
 
   (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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๔ 
 
   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 
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๕ 
 
  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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๖ 
 

   (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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๗ 
 
   (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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๘ 
 
  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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๙ 
 
      (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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๑๐ 
 
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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๑๑ 
 
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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๑๒ 
 

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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๑๓ 
 
   (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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๑๔ 
 
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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๑๕ 
 
  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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๑๖ 
 
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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๑๗ 
 
 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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๑๘ 
 
  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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๑๙ 
 
 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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๒๐ 
 
    (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 
 
 
 
 

A คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ิญ ญ า โท63



๒๔ 
 
   (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 
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๒๕ 
 
    (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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๒๖ 
 
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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๒๗ 
 

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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๒๘ 
 

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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