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สภาวิชาการได้พิจารณาร่างข้อบังคับและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท
ในวันที่ 9 มกราคม 2529 และได้มีมติให้แก้ไขร่างข้อบังคับในประเด็นส�ำคัญ คือ
1. ให้ปรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผนที่ท�ำวิทยานิพนธ์ และ
แผนที่ไม่ต้องท�ำวิทยานิพนธ์
2. ให้ทบทวนเรื่องการก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
3. ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาว่าจะต้องมีประสบการณ์การท�ำงาน
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้น�ำมติของสภาวิชาการมาปรับปรุงร่างข้อบังคับ โดย
ตัดเงื่อนไขที่จะให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศออก (นับตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2543 สภาวิชาการเห็นชอบให้ก�ำหนดเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติ
ประกอบในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษา) ส่วนในประการอื่นก็ให้เป็นไปตามมติสภาวิชาการ
ดังกล่าว แล้วได้น�ำเสนอสภาวิชาการพิจารณาในวันที่ 24 มีนาคม 2529 แต่สภาวิชาการให้รอเรื่องไว้
ก่อนจนกว่าทบวงมหาวิทยาลัยจะได้วางแนวทางการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด
เรียบร้อยก่อนจึงจะได้น�ำเรื่องมาพิจารณาใหม่

1.2 การเสนอโครงการบัณฑิตศึกษาบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
ในช่วงต้นปี 2529 มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไป
ยังทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2530-2534) พร้อมกันนั้นได้เสนอโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
ส�ำหรับการพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 นั้น ทบวงมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด
เพื่อท�ำหน้าที่วางแนวทางและหลักการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งทบวง
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2529 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 ได้พิจารณาและเห็นชอบ
ในหลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดทีค่ ณะอนุกรรมการฯ เสนอ
และให้บรรจุหลักการและเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 ดังนี้
1. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณและตรงกับความ
ต้องการอันจ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
2. วิธีการจัดการศึกษาจะต้องเน้นการพบปะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยสม�่ำเสมอ
3. การจัดระบบห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต้องจัดให้ได้
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสม
4. วิธีการรับคนเข้าศึกษาต่อต้องใช้วิธีรับโดยใช้เกณฑ์ความสามารถทางสติปัญญาเพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อลดความสูญเปล่าทางการศึกษาเป็นหลัก
5. งบประมาณที่ใช้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาใดก็ตามจะต้องจัดใน
ลักษณะพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน และมีแผนการใช้จ่ายที่แสดงให้เห็น
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงินในระยะยาวที่ชัดเจน
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6. มหาวิทยาลัยจะต้องมีอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางวิชาการที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัย
จะต้องใช้อาจารย์พิเศษให้น้อยที่สุด เพราะการใช้อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ประจ�ำของมหาวิทยาลัย
อื่นอาจท�ำให้การท�ำงานของอาจารย์ผู้นั้นมีมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนใน
สถาบันประจ�ำได้
7. ก่อนการด�ำเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดใดก็ตาม ต้องจัดให้
มีการประเมินผลการจัดการศึกษาการผลิตบัณฑิตในลักษณะนั้น ๆ เสียก่อนว่าได้ผลดีหรือไม่เพียงใด
เพื่อใช้ผลนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบและวิธีการจัดการศึกษาระดับนี้ให้เหมาะสม
8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดควรให้
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
พ.ศ. 2522 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง พ.ศ. 2523 และแนวทางและวิธกี ารพิจารณา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2527
ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กรกฎาคม
2529 และขอให้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการและรายละเอียดการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมที่จะด�ำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามระเบียบต่อไป
ต่อมาในปี 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่มีผลต่อ
การด�ำเนินงานบัณฑิตศึกษา อาทิ การก�ำหนดระบบการศึกษาเกี่ยวกับภาคการศึกษา การลงทะเบียน
การโอนวิชาเรียน เป็นต้น การก�ำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและผู้สอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้มี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น

1.3 การจัดท�ำโครงการและรายละเอียดการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดท�ำร่างโครงการแม่บทของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
อย่างกว้าง ๆ โดยระบุเหตุผล ความจ�ำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับหลักการที่
ทบวงมหาวิทยาลัยก�ำหนด ส่วนโครงการและรายละเอียดอื่น ๆ ในการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาแขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นั้นมอบให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ได้เสนออธิการบดีในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(อธิการบดีในขณะนัน้ คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน) มีความเห็นว่าหลักการทีท่ บวงมหาวิทยาลัย
ก�ำหนดนั้น จัดท�ำขึ้นด้วยการอ้างอิงหลักการและวิธีการของมหาวิทยาลัยในระบบจ�ำกัดรับเป็นหลัก
ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยจึงควรชีแ้ จงในประเด็นทีว่ า่ หลักการทีก่ ำ� หนดขึน้ นัน้ ไม่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกล จึงควรชะลอการเสนอโครงการไว้ก่อน
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1.4 การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้การด�ำเนินงานส�ำหรับการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความ
ต่อเนื่อง สภาวิชาการจึงมีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2531 ให้ปรับปรุงโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยให้ทำ� หน้าทีจ่ ดั ท�ำโครงสร้างและระบบการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบทางไกลของ มสธ. จัดท�ำโครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย และจัดท�ำร่างข้อบังคับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการที่ปรับปรุงนั้น มีอธิการบดีเป็นกรรมการที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธาน กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 2 คน และ
กรรมการ อีก 7 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต่อมา สภาวิชาการได้แต่งตั้ง
ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ต�ำแหน่ง รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น
10 คน
นอกจากนี้ สภาวิชาการยังได้มอบหมายให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์รับผิดชอบการจัดท�ำ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการโครงการบัณฑิต
ศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ต่อไป ในการด�ำเนินงาน
ตามกรอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ ทางสภาวิชาการได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำโครงการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา และคณะท�ำงานพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตและคุณสมบัติในการรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา โครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน แขนงวิชาบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลบัณฑิตศึกษา วิธี
และประสบการณ์การท�ำวิทยานิพนธ์ การผลิตเอกสารเพื่อการศึกษา
ส่วนการพัฒนาหลักสูตรนั้น สภาวิชาการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา ตามค�ำสั่งที่ 1086/2531 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531 และแขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน ตามค�ำสั่งที่ 1090/2531 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ตามค�ำสัง่ ที่ 252/2532 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2532
ส�ำหรับการด�ำเนินงานพัฒนาระบบและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานัน้ มหาวิทยาลัยได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการและร่วมให้ความคิดเห็น พร้อมกัน
นั้นได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ค�ำปรึกษาแนวทางของการด�ำเนิน
งานตลอดเวลา
เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับที่ไม่ต�่ำกว่าของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอื่น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดระบบการให้บริการทางวิชาการใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2532
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้ง 3 แขนงดังกล่าว ในการประชุมมีการน�ำ
รูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ระบบห้องสมุดและบริการค้นคว้าที่จะให้นักศึกษา
รูปแบบและลักษณะของการพบปะนักศึกษา และระบบบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางที่คณะท�ำงาน
และคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ยังได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มาบรรยาย เรื่องทศวรรษแห่งบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล
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คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาได้น�ำผลที่ได้จากการประชุมร่วมเชิงปฏิบัติการมา
พิจารณาและเห็นว่ายังมีเรือ่ งทีค่ วรด�ำเนินการต่อจึงเสนอสภาวิชาการเพือ่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด�ำเนิน
การในเรื่องต่าง ๆ โดยละเอียด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลไกการบริหารบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลและระบบการควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการ คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และคณะอนุกรรมการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพิจารณาจัดวางแนวทางการด�ำเนิน
งานระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ แ ล้ ว เสร็ จ และเสนอไปพร้ อ มกั บ การเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาวิ ช าการและ
สภามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการเปิดสอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตามค�ำสั่งที่ 1679/2543 และระดมสมองเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเปิดสอนปริญญาดุษฎี บัณฑิต
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543 และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ครั้งแรก 3 วิชาเอก คือ วิชาเอก
การบริหารการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา และวิชาเอกการศึกษาทางไกล ในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2549

1.5 การจัดตัง้ หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัย ก�ำหนดให้มีหน่วยงานระดับฝ่าย 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบัณฑิต
ศึกษา ส�ำนักวิชาการ และฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส�ำนักทะเบียนและวัดผล ท�ำหน้าที่ใน
การบริหารงานบัณฑิตศึกษาและให้บริการทางวิชาการ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา ท�ำหน้าที่ให้บริการทาง
วิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา รวมถึงท�ำหน้าที่เป็น
หน่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ส่วนฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
ท�ำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนและการวัดผลของนักศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545
มหาวิทยาลัยออกประกาศจัดตั้งส�ำนักบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานภายใน โดยรับโอนงานการจัด
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา การจัดสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มชุดวิชาจากส�ำนักบริการการ
ศึกษา รับโอนงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาจากส�ำนักทะเบียนและวัดผล งาน
บริการทางวิชาการ งานอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต อบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
จากส�ำนักวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548
มีมติรบั ทราบผลการประเมินส�ำนักบัณฑิตศึกษา และให้นำ� ผลการประเมินไปพิจารณาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติให้ออกข้อ
บังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การด�ำเนินงานของส�ำนักบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ส�ำนักบัณฑิตศึกษา
เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการด�ำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนับสนุนและให้บริการงานบัณฑิตศึกษาแก่สาขาวิชาต่าง ๆ ทีเ่ ปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. เป็นหน่วยงานกลางประสานการให้บริการทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานระดับบัณฑิตศึกษา
4. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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2.2 กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาจะศึกษาผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ ดังนี้ คือ สื่อหลัก สื่อเสริม ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
แบบเผชิ ญ หน้ า และแบบออนไลน์ การเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (หลักสูตรระดับปริญญาโท) เข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) และการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
แผนภูมิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
นักศึกษา
การวัด
และการประเมินผล

สื่อหลัก
• สื่อสิ่งพิมพ์
• สื่อคอมพิวเตอร์

การศึกษา จากแหล่งค้นคว้า

สื่อเสริม
• สื่อส่ิงพิมพ์
• สื่อโสตทัศน์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์
• การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
• สัมมนาเสริม เผชิญหน้า/ออนไลน์
• สัมมนาเข้ม

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติ
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด

ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 7

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1. ระดับปริญญาโท ศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่
กรณีใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ
กิจกรรม และวิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย
1.1 ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนือ้ หาสาระในส่วนทีท่ ดแทนการบรรยายความคิดเห็น
ผลงานและจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นต�ำราชุด ชุดวิชาละ
15 หน่วยการสอน หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละหน่วยการสอนมีเนื้อหาสาระที่จะต้องใช้
เวลาศึกษาประมาณ 6-18 ชั่วโมง
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1.2 แนวการศึกษา เป็นเอกสารน�ำทางการศึกษาประจ�ำชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วน
แนะน�ำ ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการ
สอนประจ�ำหน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม
บทความอ้างอิง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
1.3 แผนกิจกรรมการศึกษาประจ�ำชุดวิชา เป็นเอกสารคูม่ อื แนะแนวประกอบกิจกรรม
การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ�ำ
ชุดวิชาก่อนด�ำเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหา
ชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การด�ำเนินการศึกษา งานที่ก�ำหนดให้ท�ำ การส่งงาน การเสนอผล
งาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจ�ำสัปดาห์
และแบบฟอร์มรายงาน
กรณีใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และ
แนวการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซีดีมัลติมีเดีย จ�ำนวน 15 โมดูล
1.2 แนวการศึกษา ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจ�ำหน่วย
แบบประเมินก่อนเรียน แผนการสอนประจ�ำตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมิน
หลังเรียน
2. ศึกษาจากสื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่ม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอน
ออนไลน์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสื่อหลัก
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่แนะน�ำให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้
นอกเหนือไปจากการศึกษาสาระส�ำคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออ้างอิงต่างๆ เอกสาร
ทางวิชาการ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่างๆ หนังสือพิมพ์
เป็นต้น
2.2 การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
บนเครือข่ายการปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม
การตรวจกิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�ำถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์
2.3 สือ่ โสตทัศน์ คือสือ่ ทีถ่ า่ ยทอดเนือ้ หาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทัง้ ภาพและเสียง
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่น�ำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา
ได้แก่ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น
2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Learning การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของส�ำนัก
บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฐานข้อมูลของสถาบันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลซีดี-รอม ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น
3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี
จากสาระในชุดวิชาที่ศึกษา กับความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
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ถูกต้องภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ใน
ส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์โดยสื่ออื่น เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อแนะแนวและตอบปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และเพื่อปรึกษาในการท�ำผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่น กิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้
นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการสัมมนาแบบเข้ม ประมาณ 2 วัน เพื่อท�ำความ
เข้าใจวิธีการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นเป็นการท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน
4.2 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือการเรียนแบบมีปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบ
ออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งงานและเสนอผลงานซึ่ง
ก�ำหนดไว้ในแผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา นักศึกษาต้องอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอาจารย์ให้คะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนา
เสริมจะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือการพัฒนาบุคลิกภาพ
เป็นการเฉพาะ
4.3 การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมที่นัดหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบัติ
ระยะสั้น การจัดสัมมนาเข้มจะใช้กับชุดวิชาที่ต้องฝึกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพัฒนา
บุคลิกภาพเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม
5. การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาโท
ทีน่ กั ศึกษาระดับปริญญาโททุกคนต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตามที่
หลักสูตรก�ำหนดก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จ�ำเป็นของวิชาชีพและเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 วัน
หรือ 30 ชั่วโมง
6. การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรที่ก�ำหนด เป็นกิจกรรมที่ก�ำหนดใน
หลักสูตรที่ก�ำหนดให้ต้องมีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หรือ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมุ่งให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นที่ก�ำหนดในหลักสูตรนั้นๆ
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กระบวนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท
ก่อนการศึกษา

สมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ระหว่างการศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา (สัมมนาเสริม/เข้ม)
- แผน ก ไม่ตํ่ากว่า 4 ชุดวิชา
- แผน ข ไม่ตํ่ากว่า 5 ชุดวิชา
สอบประจ�ำชุดวิชา (สอบปลายภาค)

แผน ก
ลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์*
จ�ำนวน 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 เสนอหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน
			 และส่งบทความเพื่อการเผยแพร่

แผน ข
ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้

เข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต/เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ส�ำเร็จการศึกษา

การขอส�ำเร็จการศึกษา

* ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
(Proceedings)
ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 12
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาเอก ศึกษาจากสื่อ ดังนี้
1. ศึกษาจากสื่อหลัก สื่อหลัก ประกอบด้วย
1.1 แนวการศึกษา (Study Guide) เป็นเอกสารน�ำทางการศึกษาประจ�ำชุดวิชา
เพื่อให้นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตด�ำเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่ก�ำหนด
1.2 ประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร (Selected Reading Materials List) เป็น
เอกสารประมวลรายชื่อบทความและเอกสารคัดสรร และงานเขียนอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องรวบรวมไว้
1.3 การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Web-based/online e-learning
media) เป็ น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบออนไลน์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยส� ำ หรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา มอบหมายงาน/
กิจกรรมการศึกษา เป็นฐานความรู้ สนทนา ชี้แหล่งวิทยาการ และเชื่อมโยงแหล่งศึกษาค้นคว้าและ
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
2. ศึกษาจากสื่อเสริม “สื่อเสริม” หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่มเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก โดยนักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่ง
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
2.1 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ออฟไลน์ (Off-line e-learning media) เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ที่เสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ผ่านเทปภาพ/เสียง ซีดีภาพ/เสียง และการประชุมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (On-line e-learning media) เป็นการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
2.3 เอกสารชุดความรู้ (Source Books) เป็นต�ำราและ/หรือหนังสือที่มหาวิทยาลัย
จัดท�ำขึ้น หรือคัดสรรจากแหล่งวิทยากรภายนอก เพื่อเสริมความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต
3. ศึกษาจากแหล่งค้นคว้า
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างอิสระจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ อาทิ
ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และจาก Internet เป็นต้น
4. การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ ต่างๆ
ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์โดยสื่ออื่น กิจกรรมการปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ ดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้
นักศึกษาใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน ซึ่งเป็นการสัมมนาแบบเข้มประมาณ 2 วัน เพื่อท�ำความ
เข้ า ใจในวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางไกลระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รายละเอี ย ดของโครงสร้ า งเนื้ อ หาสาระ และ
กระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อวางแผนการ
เรียนร่วมกัน กิจกรรมนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน
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4.2 การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมเสริมในส่วนที่เป็นทักษะพิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่
สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็นส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนา โต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ผลงาน และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียน แต่ละชุดวิชาก�ำหนดไว้ 1-3 ครั้ง นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะ
เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องส่งงานและเสนอผลงานที่ก�ำหนดไว้ในเอกสาร “แนวการศึกษา”
5. การสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับ
ปริญญาเอกที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนต้องต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตามที่หลักสูตรก�ำหนดก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�ำและความสามารถในการแก้ปัญหา เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการท�ำงาน เพิ่มพูน คุณธรรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดใน
เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่ พัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรูท้ างวิชาการเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
และความเป็นผู้น�ำทางวิชาชีพ
กระบวนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ก่อนการศึกษา

การสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
การตอบรับและการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ระหว่างการศึกษา
การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก
การลงทะเบียนเรียนและศึกษาชุดวิชา
แบบ 2.1 ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ชุดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และท�ำดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ส�ำเร็จการศึกษา
การขอส�ำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหลักสูตร
ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ที่มา: คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 หน้า 14
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กระบวนการประเมินผลการศึกษา
1. การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ประเมินจาก
1.1 ผลงานที่มอบหมายให้ท�ำ
1.2 การสอบชุดวิชาประจ�ำภาคการศึกษา
1.3 การเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
		 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. กระบวนการประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาโท ประเมินจาก
2.1 ผลงานที่มอบหมายให้ท�ำ
2.2 การสอบชุดวิชาประจ�ำภาคการศึกษา
2.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ส�ำหรับนักศึกษา แผน ก
2.4 การสอบประมวลความรู้และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส�ำหรับนักศึกษา แผน ข
2.5 การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือประสบการณ์วิชาชีพ
		 มหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประเมินจาก
3.1 ผลงานที่มอบหมายให้ท�ำ
3.2 การสอบชุดวิชาประจ�ำภาคการศึกษา
3.3 การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์
3.4 การเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ระบบอักษรระดับคะแนน แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
อักษรระดับคะแนน

ความหมาย

คะแนนต่อ 1 หน่วยกิต

A

ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)

4.0

B+

ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)

3.5

B

ผลการประเมินขั้นดี (Good)

3.0

C+

ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)

2.5

C

ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)

2.0

D

ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)

1.0

F

ผลการประเมินขั้นตก (Failed)

0

หมายเหตุ 		
		

นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน
ชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน
นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อยกระดับคะแนนชุดวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว
ก็สามารถท�ำได้
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ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังต่อไปนี้
I (Incomplete)
				
IP (In Progress)
				
P (Passed)		
U (Unsatisfactory)
W (Withdrawn)
				
				
N (Not Graded and Credited)
SP (Suspended)
				

การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจ�ำนวนหน่วยกิต
ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น
สอบผ่านส�ำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
สอบไม่ผ่านส�ำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลง
ทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ไม่นับคะแนน
ผลสอบของชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเพือ่ ยกระดับคะแนน
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน

ผลการประเมิน

Outstanding

ผ่านระดับยอดเยี่ยม

Very Good

ผ่านระดับดีมาก

Good

ผ่านระดับดี

Unacceptable

ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน Unacceptable (ไม่ผ่าน) ต้องสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่
ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การรายงานผลการศึกษา
1. การรายงานผลการศึกษาของชุดวิชา มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนนที่
แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา การวัดและการประเมินผลแต่ละชุดวิชา (ยกเว้น
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประสบการณ์ดุษฎีนิพนธ์)
ใช้ระบบอักษรและระดับคะแนน ดังนี้
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ระบบอักษร

ความหมาย

ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต

A

ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)

4.0

B+

ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)

3.5

B

ผลการประเมินขั้นดี (Good)

3.0

C+

ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)

2.5

C

ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)

2.0

D

ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)

1.0

F

ผลการประเมินขั้นตก (Failed)

0

หมายเหตุ 1)
		
2)
		
		

นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า 2.0 ถือว่าสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ใน
ชุดวิชานั้น จนกว่าจะสอบผ่าน
นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนใหม่ เพื่อยกระดับคะแนนชุดวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว
สามารถท�ำได้โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ผลการศึกษาครั้งล่าสุด ในการรายงานผลและคิดคะแนน
เฉลี่ยสะสม

2. การรายงานผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์อื่น ใช้ระบบอักษร ดังนี้
ระบบอักษร

ความหมาย

W (Withdrawn)

การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
การไม่นับคะแนน ส�ำหรับชุดวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเกินกว่าที่หลักสูตรก�ำหนดและไม่ต้องการ
ไปใช้ในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม

N (Not Graded and Credited)

SP (Suspended)

ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
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3. การรายงานผลการศึ ก ษาชุ ด วิ ช าการสั ม มนาเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิต/ การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต* การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้
ใช้ระบบอักษร ดังนี้
ระบบอักษร
P (Passed)
U (Unsatisfactory)

ความหมาย
สอบผ่านส�ำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
โดยไม่น�ำไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม
สอบไม่ผ่านส�ำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

*การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต ในบาง
หลักสูตร จะมีการสอบเหมือนชุดวิชาปกติ (สอบที่สนามสอบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และมีการรายงาน
ผลการศึกษาเหมือนชุดวิชาปกติ)
4. การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ใช้ระบบอักษร ดังนี้
ระบบอักษร
I (Incomplete)
P (Passed)
U (Unsatisfactory)

ความหมาย
การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้
ด�ำเนินกิจกรรมครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
สอบผ่านส�ำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
โดยไม่น�ำไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม
สอบไม่ผ่านส�ำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน

5. การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ใช้ระบบอักษร ดังนี้
ระบบอักษร

ความหมาย

P (Passed)
U (Unsatisfactory)
I (Incomplete)
OP (On Process)

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่สมบูรณ์
ผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

IP (In Progress)

ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจ�ำนวนหน่วยกิต ที่ได้รับ
การประเมินในภาคการศึกษานั้น
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การค�ำนวณหน่วยกิตสะสม
1. การค�ำนวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่ สะสมแต่ละภาคการศึกษาจะท�ำเมือ่ สิน้ ภาค
การศึกษาแต่ละภาค
2. การนับจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้นับและ
ค�ำนวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ยกเว้นดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3. การบั น ทึ ก ผลการเรี ย นของชุ ด วิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเพื่ อ ยกระดั บ คะแนนจะบั น ทึ ก ผล
การเรียนในภาคหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจะบันทึกเป็น SP
(Suspended) และไม่น�ำไปค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. การสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ U หรือ I และ IP
โดยจะไม่น�ำผลไปค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่จะค�ำนวนหน่วยกิจสะสมที่ลงทะเบียน
6. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ U หรือ I โดยจะ
ไม่น�ำผลไปค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
7. การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ U

การส�ำเร็จการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. การส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1.1 สอบได้จ�ำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัยและ
ได้ผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
1.2 ผ่านการประเมินการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วชิ าชีพ
มหาบัณฑิต หรือประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามที่สาขาวิชาก�ำหนด
1.3 หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก สอบวิทยานิพนธ์ได้ผลผ่าน ด�ำเนินการส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจ�ำนวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)
1.4 หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ผ่าน และการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ด�ำเนินการส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามจ�ำนวนและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
1.5 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
2. การส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
2.1 สอบผ่านชุดวิชาที่ก�ำหนดไว้ตามหลักสูตร
2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2.3 สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด กรณีหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ที่พัฒนาหรือปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผู้สมัคร
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ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าศึกษา
2.4 กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบที่ 1 สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ และด�ำเนินการ
ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจ�ำนวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2.5 กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนน สอบผ่านดุษฎีนพิ นธ์ และด�ำเนินการส่งดุษฎีนพิ นธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามจ�ำนวน
และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2.6 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
2.7 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร

2.3 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต เป็ น การศึ ก ษาหลั ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
มีประสิทธิภาพ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องเข้ารับการอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ
2.1 แผน ก
		 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก
มี 2 แบบ คือ แบบ ก 1 และ แบบ ก 2
		 แบบ ก 1 ท�ำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
		 แบบ ก 2 ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) รวมทั้งจะต้องเข้า
รับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
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2.2 แผน ข
		 ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู ้ และเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต หรื อ อบรมเข้ ม
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบโดยเน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
3.1 แบบ 1
		 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�ำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดให้เรียนชุดวิชาเพิ่มเติมหรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด สอบผ่านภาษา ต่างประเทศอย่างน้อย
1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท�ำดุษฎีนิพนธ์
ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวม
ทั้งจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ ำ� เร็จปริญญาโท จะต้องท�ำดุษฎีนพิ นธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ ำ� เร็จปริญญาตรี จะต้องท�ำดุษฎีนพิ นธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับ
เดียวกัน
3.2 แบบ 2
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�ำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท�ำ
ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้งจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
		 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญาโท จะต้องท�ำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
		 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญาตรี จะต้องท�ำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
		 ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน

28

คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

2.4 ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตรนี้
หลักสูตรนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษานับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
2. หลักสูตรปริญญาโท
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน

3. หลักสูตรปริญญาเอก
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
ในกรณีที่นักศึกษาไม่อาจเรียนจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย อาจ
พิจารณาขยายระยะเวลาศึกษาให้เป็นราย ๆ ไป และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
นักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว จะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน ทุกภาค
การศึกษา หากมีความจ�ำเป็นต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ ก็ตอ้ งยืน่ ค�ำร้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อน และลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ส�ำหรับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร

2.5 การสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูส้ มัครมีสทิ ธิสมัครได้ทกุ สาขาวิชาและ ทุกหลักสูตร
แต่มสี ทิ ธิเรียนได้เพียงสาขาวิชาและหลักสูตรเดียวเท่านัน้ (ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณี
ที่เรียนควบคู่กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันและเวลาสอบเพื่อไม่ให้มีวันและ
เวลาสอบทีต่ รงกัน) ผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ำ� คัญคือ เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก�ำหนด ส�ำหรับคุณสมบัติอื่นให้
เป็นไปตามสาขาวิชาที่สมัครโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน อาทิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ต�่ำกว่าเกณฑ์แต่เป็นผู้ที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อมาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาจะใช้วิธีพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาแทนการสอบ
คัดเลือก นอกจากนี้ยังพิจารณาโครงการหรือแผนการที่เด่นชัดเกี่ยวกับการน�ำความรู้ไปปฏิบัติตาม
แขนงวิชาที่เรียนภายหลังส�ำเร็จการศึกษา รวมทั้งอาจจะมีการก�ำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาประการอื่น
เพิม่ เติมอีกก็ได้ โดยเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดเพิม่ เติมนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนจึงจะใช้ได้ ส�ำหรับนักศึกษาทดลองเรียนจะเปลี่ยนสถานภาพเป็น
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นักศึกษาสามัญได้ต่อเมื่อสอบผ่านชุดวิชาที่สาขาวิชาก�ำหนดเรียนโดยมีผลสอบเฉลี่ย ไม่ต�่ำกว่าระดับ
คะแนน 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน กรณีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพ
นักศึกษา ระยะเวลาของการทดลองเรียนให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษา และอาจนับ
ชุดวิชาที่ทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาในหลักสูตรที่ศึกษา
1. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยก�ำหนดขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการคัด
เลือกนักศึกษาอาจแบ่งเป็นย่อยได้ตามหลักสูตร หรือแขนงวิชา/วิชาเอก ตามที่สาขาวิชาเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่ได้
เสนอเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พิจารณาแล้ว และเกณฑ์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาใหม่ไม่จ�ำเป็นต้องเสนอเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาอีก)
1.2 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่พิจารณาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรียงล�ำดับและจัดท�ำรายงานผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา จัดท�ำ
ค�ำชี้แจงผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาส�ำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา เสนอผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
2. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งเป็น 9 องค์ประกอบ การก�ำหนดค่าคะแนน
ของแต่ละองค์ประกอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา โดยคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา จะต้องสามารถให้เหตุผลการก�ำหนดค่าคะแนนของแต่ละองค์
ประกอบได้
องค์ประกอบของเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 ลักษณะงานในปัจจุบัน
องค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์การท�ำงาน
องค์ประกอบที่ 3 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 วุฒิการศึกษา (คุณวุฒิตรง/ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สมัคร)
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 6 ประสบการณ์ในการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
องค์ประกอบที่ 7 ความรู้ภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบที่ 8 โครงการหรือแผนงานที่เสนอประกอบการพิจารณา
องค์ประกอบที่ 9 การน�ำความรู้ที่จะได้ไปใช้ประโยชน์
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3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
3.1 การให้คะแนนการคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในองค์ประกอบ
ที่ 1-7 ให้พิจารณาแบบจ�ำแนกความแตกต่างของเกณฑ์การพิจารณาเป็นการจัดคะแนนตามเกณฑ์
การพิจารณาที่มีการก�ำหนดค่าคะแนนไว้เรียบร้อย และคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจะเป็นคะแนนตามเกณฑ์
การพิจารณาที่จ�ำแนกเป็นเกณฑ์ย่อยของแต่ละองค์ประกอบ
3.2 การให้คะแนนการคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์การพิจารณาขององค์
ประกอบย่อยในองค์ประกอบที่ 8-9 โดยคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจะเป็นคะแนนรวมของคะแนนองค์
ประกอบที่ 8-9
3.3 การเรี ย งล� ำ ดั บ ผู ้ ผ ่ า นการคั ด เลื อ ก เรี ย งล� ำ ดั บ ตามคะแนนที่ ไ ด้ ร วม
9 องค์ประกอบ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามจ�ำนวนที่สาขาวิชาแจ้งไว้

2.6 การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดหลักการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยอาศัย
สื่อประสม การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม ตลอดจนการธ�ำรงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงออกแบบให้มีการกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้

1. การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท
1.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
		 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศแบบเข้ม เพื่อท�ำความเข้าใจวิธีการศึกษา
ทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหาสาระและ
กระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่ตนสมัครเข้าเรียน การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อ
วางแผนการเรียนร่วมกันและฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น การปฐมนิเทศแบบเข้มนี้จะใช้เวลาประมาณ
2 วัน โดยนักศึกษาและคณาจารย์จะมาอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่าสละ
สิทธิการเป็นนักศึกษา
1.2 การศึกษาชุดวิชา
		 (1) ประเภทชุดวิชา จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
			 ชุดวิชาแกน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้เรียนชุดวิชาพื้นฐานของสาขา
วิชาหรือแขนงวิชาร่วมกัน ชุดวิชาพื้นฐานร่วมดังกล่าวมี 1-4 ชุดวิชา แต่ละสาขาวิชาสามารถก�ำหนด
ชุดวิชาพื้นฐานแตกต่างกันไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ก�ำหนดไว้ 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
			 ชุดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) เป็นการศึกษาชุดวิชาเฉพาะ (บังคับ) และชุดวิชา
เฉพาะ (เลือก) ตามแผนการเรียนและตามหลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา โดย
			 * นักศึกษาที่เลือก แผน ก จะเลือกเรียนชุดวิชาเฉพาะไม่ต่�ำกว่า 12 หน่วยกิต
			 * นักศึกษาที่เลือก แผน ข จะเลือกเรียนชุดวิชาเฉพาะไม่ต�่ำกว่า 24 หน่วยกิต
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ชุดวิชาเลือกเสรี แต่ละหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเสรีได้ 1-2 ชุดวิชา
ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนชุดวิชาที่ตรงกับความสนใจ
ของตนมากยิ่งขึ้น
		 (2) ชุดการสอนหลัก
			 สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการเน้นการ
ค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเข้าสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม รวมตลอดไปถึงการพบปะ
กับอาจารย์ นอกจากนี้มีการจัดท�ำสื่อการสอนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			 ชุดการสอนแต่ละชุดมีจ�ำนวนตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป การเสนอเนื้อหามุ่งเสนอ
ปรัชญาทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของแต่ละเรื่องเป็นสังเขป แล้วให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น และในบางกรณีอาจมีการจัดพิมพ์บทคัดย่อการ
วิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาให้นักศึกษาอ่านประกอบด้วยก็ได้ (รายละเอียดปรากฏใน
บทที่ 3)
		 (3) สื่อทางไกลในลักษณะต่าง ๆ
			 เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาบรรลุ ผ ลตามหลั ก การของการศึ ก ษา
ทางไกลและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงมีการจัดท�ำสื่อเสริมในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโสตทัศน์
สื่อคอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ เทปเสียง CD VCD ฯลฯ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารประเภทหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1.3 การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม
		 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา
ด้วยกันในอันที่จะร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของชุดวิชาที่ศึกษา ตลอดจนการน�ำเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและจัดท�ำเพิ่มเติมตามหลักสูตร จึงก�ำหนดให้มีการสัมมนาเสริมและ
การสัมมนาเข้มแก่นักศึกษา
		 (1) การสัมมนาเสริม
			 มุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อท�ำความเข้าใจเนื้อหาสาระในเชิงรายละเอียด การ
อภิปรายและน�ำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดท�ำเพิ่มเติม ทั้งในส่วนที่เป็นรายงานเฉพาะเรื่อง
การสัมมนาเสริมจะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยจะจัดชุดวิชาละ 1-3 ครั้ง ตามความเหมาะสม
		 (2) การสัมมนาเข้ม
			 ใช้สำ� หรับชุดวิชาทีต่ อ้ งฝึกทักษะ การสังเคราะห์ หรือการเพิม่ เติมประสบการณ์
หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝน
และพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของชุดวิชา
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1.4 การท�ำวิทยานิพนธ์
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 ขั้นๆละ
3 หน่วยกิต ดังนี้
ขั้นที่ 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 2: วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต)
การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)
การน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
		 เงื่อนไขการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
		 1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ได้เมื่อเรียนครบ 4 ชุดวิชา
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
		 2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ 2
(3 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต) และ วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต) ต่อเนื่องตามล�ำดับ
โดยสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ไม่เกินภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต
		 วัตถุประสงค์ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษา
		 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์
		 2. สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะท�ำวิทยานิพนธ์
		 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์
		 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
		 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์
		 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
		 7. สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
		 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
		 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
		 ค�ำอธิบายชุดวิชาวิทยานิพนธ์
		 การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�ำหรับ
วิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่
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เกณฑ์การประเมินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (4 ขั้น)
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์
ได้ผล “ผ่าน”

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

1.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
		 นักศึกษาระดับปริญญาโททีเ่ ลือกแผน ข ต้องท�ำศึกษาค้นคว้าอิสระ เพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างบรรลุ
ผลตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มตามช่วงระยะเวลา
ต่าง ๆ
		 ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นชุดวิชาทีก่ ำ� หนดให้นกั ศึกษาท�ำการศึกษาค้นคว้า
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ใช่เป็นการท�ำวิทยานิพนธ์โดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประยุกต์งานวิจัย หรืองานวิชาการ
หรือมีทักษะในการคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดย
นักศึกษาสามารถเลือกประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา
ภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
		 การศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลัยก�ำหนดให้นักศึกษาเข้ารับ
การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
		 1. เมื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องส่งแบบขอ
อนุมัติท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อสาขาวิชาที่ศึกษา เมื่อได้
เข้ารับการสัมมนาเข้ม เพื่อเตรียมการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเพื่อเสนอหัวข้อการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ และโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษา และจัดให้มีการสัมมนาเข้มเพื่อเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระและโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระกับนักศึกษาได้ร่วมกันพิจารณา และ
เมือ่ โครงการดังกล่าวได้รบั อนุมตั แิ ล้ว นักศึกษาก็จะได้ไปด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระและจัดท�ำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
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		 2. การสัมมนาเข้มเพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการพิจารณาผลการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจัดท�ำมา อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระอาจพิจารณาให้มีการสอบ
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
และนักศึกษาสามารถสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ในช่วงของการมาเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนักศึกษา
การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระท�ำในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการ
สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระ จะต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้นถือว่า
การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโมฆะและการประเมินผลสอบการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระจะถือว่าผ่าน เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผ่านเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปรับแก้การศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระให้ขอ้ เสนอแนะ และส่งให้ฝา่ ยส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระก่อนเข้ารับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา
1.6 การสอบประมวลความรู้
		 นักศึกษา แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตาม
หลักสูตร หรือก�ำลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนน การสอบประมวลความรู้ให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่า
ให้เป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา การสอบข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ภาคทฤษฎี และการประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
1.7 การอบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพ/เสริมประสบการณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
		 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโททุกคนจะต้องเข้ารับการอบรม
เข้มประสบการณ์วิชาชีพหรือเสริมประสบการณ์ตามแต่ละหลักสูตรจะใช้ชื่อ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ร่วมกัน และร่วมฝึกปฏิบัติทักษะที่จ�ำเป็นของ
วิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาวิชาชีพ
ตามสาขาวิชาที่ศึกษา
1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
		 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) รายละเอียดดังนี้
		 (1) การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
			 1) ชื่อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
พ.ศ. 2556 หรือ
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		 2) ชือ่ วารสารปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีอา้ งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) กลุ่มที่ 1 หรือ 2
(2) วารสารที่ปรากฏชื่อใน Beall’s List: predatory open-access
publishers ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
		 (3) การเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ
			 การน�ำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ต้องมีหลักฐานปรากฏหน่วยงาน/
สถาบันที่จัดการประชุม มีผู้ประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และมี Proceedings
ทีม่ บี ทความฉบับเต็ม ซึง่ ระบุชอื่ นักศึกษาเป็นชือ่ แรก และตามด้วยชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษาหลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม โดยล�ำดับก่อนหลังขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม

2. การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
2.1 การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอก
		 นักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว จะต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย ก�ำหนด
ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพือ่ ท�ำความเข้าใจวิธกี ารศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดของ
โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
		 มหาวิทยาลัยจะแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ จะท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ให้
ค�ำปรึกษาทางวิชาการระหว่างที่ศึกษาชุดวิชา และมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาในระหว่างศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
2.2 การศึกษาชุดวิชา
		 (1) ประเภทชุดวิชา จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
			 ชุดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสตร์ทศี่ กึ ษา มุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้แสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับประเด็นและปัญหาในศาสตร์
ที่ศึกษาอยู่ ซึ่งจะน�ำไปสู่การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจและอาจใช้เป็นงาน
วิจัย เป็นการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมนี้จะน�ำไปสู่การพัฒนากรอบความ
คิดทางการวิจยั ในเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาสนใจจะท�ำดุษฎีนพิ นธ์ และประเด็นปัญหาเกีย่ วกับศาสตร์ทมี่ นี กั ศึกษา
สนใจศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ และจัดท�ำรายงานตามที่สาขาวิชา
ก�ำหนดด้วย
			 ชุดวิชาแกน 2 ชุดวิชา คือ 1) ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับศาสตร์
ทีศ่ กึ ษา ซึง่ มุง่ เน้นให้นกั ศึกษาแสวงหาความรูเ้ ชิงแนวคิดและทฤษฎีตามศาสตร์ทศี่ กึ ษาภายใต้การแนะน�ำ
ของสาขาวิชาเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิจัย และ 2) ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ทบทวนความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัย โดยเน้นการวิจัยที่มีมุมมองหลายมิติ การ
วิจยั แบบบูรณาการ การวิจยั เชิงคุณภาพ และสถิตวิ ธิ วี เิ คราะห์ทเี่ หมาะกับการน�ำไปใช้ในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
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			 * นักศึกษาที่เลือกเรียน แบบ 1 ศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อ
การวิจัย (ชุดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) และศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
			 * นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน แบบ 2 ศึกษาชุดวิชาบังคับ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.3 วิธีการศึกษา
		 หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วจะได้รับแนวการศึกษาซึ่งเป็นเอกสาร
น�ำทางการศึกษาเพื่อนักศึกษาจะสามารถด�ำเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่ก�ำหนด
ในแต่ละชุดวิชา และประมวลรายชือ่ เอกสารคัดสรรซึง่ เป็นเอกสารประมวลรายชือ่ บทความ และเอกสาร
คัดสรรรวมถึงงานเขียนอื่นที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาต้อง
ศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อแบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างคณาจารย์กับ
นักศึกษา นักศึกษากับนักศึกษา การมอบหมายงาน/กิจกรรมการศึกษา แหล่งวิทยาการ และเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงทางการศึกษา			
		 นอกจากการศึกษาจากสื่อต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเสริมในส่วนที่เป็นทักษะพิสัยและเจตพิสัย ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสื่ออื่นได้ เพราะเป็น
ส่วนที่ต้องมีการพบปะสนทนาโต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนซึ่ง
กิจกรรมในส่วนนี้เรียกว่า การสัมมนาเข้ม แต่ละชุดวิชาได้ก�ำหนดไว้ประมาณ 1-3 ครั้ง นักศึกษาจะ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาส่งงานและเสนอผลงานซึ่งก�ำหนดไว้ใน
เอกสาร “แนวการศึกษา”
2.4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
		 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่านักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อวัดศักยภาพในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ กรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนขอสอบใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งภายในภาคการศึกษาถัดไป
2.5 การท�ำดุษฎีนิพนธ์
ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 มีจ�ำนวน 48 หน่วยกิต แบ่ง
เป็น 12 ขั้น ๆ ละ 4 หน่วยกิต ส่วนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 มีจ�ำนวน
36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 12 ขั้น ๆ ละ 3 หน่วยกิต
		 การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนพิ นธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนพิ นธ์
ตามโครงสร้างในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ดุษฎีนิพนธ์ข้ันที่ 1-12 จนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตของ
ชุดวิชา
เงื่อนไขการลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ได้เมื่อเรียนชุดวิชาตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนครบตามหลักสูตร ในแต่ละ
ภาคการศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
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3. นักศึกษาจะต้องสอบปกป้องดุษฎีนพิ นธ์ อย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดสถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 12 ต่อเมื่อนักศึกษาสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
แล้วและเสนอรายงานดุษฎีนิพนธ์เพื่อเข้ารับรองในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว
วัตถุประสงค์ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษา
1. จัดท�ำแนวคิดโครงการวิจัยส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
2. ออกแบบและด� ำ เนิ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ส� ำ หรั บ
ดุษฎีนิพนธ์ได้
3. ออกแบบด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
4. จัดท�ำรายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้
ค�ำอธิบายชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
การก�ำหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั การออกแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
จัดท�ำรายงานแนวคิดและโครงการวิจัยส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุป อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และน�ำเสนอ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์
เกณฑ์การประเมินผลชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ (12 ขั้น)

ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1

การเลือกปัญหาวิจัย

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3

การออกแบบการวิจัย

ขั้นที่ 4

การน�ำเสนอและสอบโครงการ การปรับปรุงโครงการหลังการสอบ

ขั้นที่ 5

การพัฒนาเครื่องมือ

ขั้นที่ 6

การทดสอบเครื่องมือ

ขั้นที่ 7

การเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 50%

ขั้นที่ 8

เก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

ขั้นที่ 9

การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
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ดุษฎีนิพนธ์ (12 ขั้น)

ได้รับการประเมินผล 3 หน่วยกิต
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 10

การเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ขั้นที่ 11

การส่งบทความพร้อมเสนอตีพิมพ์

ขั้นที่ 12

สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน”

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

2.6 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
		 เมื่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความเห็นชอบรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอรายงานดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวน 6 ชุด ให้สาขาวิชา เพื่อจะจัดส่งให้คณะ
กรรมการสอบดุษฎีนพิ นธ์ พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันสอบปกป้องดุษฎีนพิ นธ์ 45 วัน การสอบดุษฎีนพิ นธ์
จะกระท�ำในรูปของการสัมมนาเข้มระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะ
ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ในวันสอบทั้งคณะ มิฉะนั้นถือว่าการสอบดังกล่าวเป็น
โมฆะ การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์จะถือว่าผ่านก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หลังจากที่
นักศึกษาปกป้องสอบดุษฎีนพิ นธ์ผา่ นแล้ว ต้องปรับแก้ไขดุษฎีนพิ นธ์ตามทีค่ ณะกรรมการสอบดุษฎีนพิ นธ์
ให้ข้อเสนอแนะ และส่งให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับรอง
ดุษฎีนิพนธ์
		 ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส�ำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2.7 การสอบภาษาต่างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษาต้องสอบภาษาต่างประเทศ ให้ผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดก่อนเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
ผูท้ จี่ ะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอกทีพ่ ฒ
ั นา/ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตราฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�ำหนด
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2.8 การสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
		 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�ำ
และความสามารถในการแก้ปญ
ั หา เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการท�ำงาน เพิม่ พูน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อพัฒนา
ทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้น�ำทางวิชาชีพ
2.9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์
		 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนพิ นธ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้
(1) การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
			 1) ชื่อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
พ.ศ. 2556 หรือ
		 2) ชื่อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai
Journal Citation Index – TCI) กลุ่มที่ 1
		 (2) วารสารที่ปรากฏชื่อใน Beall’s List: predatory open-access
publishers ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์
(3) การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ปริญญาเอก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้ทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ด�ำเนินการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ตามเงื่อนไขและสัญญาของหน่วยงานเจ้าของทุน
		 เพื่อให้อาจารย์บัณฑิตศึกษา สามารถให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ตลอดช่วงระยะเวลาทีศ่ กึ ษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้นำ� เสนอแผนภูมกิ จิ กรรมและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

แผนภูมิกิจกรรม
และขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1
1
2
2

ขั้นตอนการดาเนินงานตรวจรูปแบบ/รับรอง/ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์
ขั้นตอนการดาเนินงานตรวจรูปแบบ/รับรอง/ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์

นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบ โดยส่งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภายใน
30 วันปหลั
งสอบปกป้
ษฎีนิพนธ์
นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์
เพื่อตรวจรู
แบบ
โดยส่งผ่อางดุ
นอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก
ภายใน 30 วันหลังสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

ฝ่ายส่งเสริมฯ ใช้เวลาตรวจครั้งแรก 2 ชม. ครั้งต่อไปใช้เวลาตรวจ 30 นาที
งเล่มออกได้้งแรก
ภำยใน2 ชม.
2-3 วัครั
น นั้งบต่จำกวั
นทีเ่ไวลาตรวจ
ด้รับเล่มดุษฎี30
นิพนธ์
)
ฝ่ายส่งเสริม(ประกั
ฯ ใช้นเกำรส่
วลาตรวจครั
อไปใช้
นาที
(ประกันกำรส่งเล่มออกได้ภำยใน 2-3 วัน นับจำกวันที่ได้รับเล่มดุษฎีนิพนธ์)

3
3

นักศึกษารับเล่มดุษฎีนิพนธ์คืนได้ 2 ช่องทาง คือ
1. รับด้วยตนเอง
โดยแจ้บงเล่เบอร์
ไว้ เจ้
ปแบบฯ
นักศึกษารั
มดุโษทรศั
ฎีนพิพท์นธ์
คืนำหน้
ได้ำ2ที่ตช่รวจรู
องทาง
คือจะโทรแจ้งนักศึกษำ

มิได้แโดยแจ้
จ้งว่ำจะมำรั
ด้วยตนเอง
ทำงไปรษณี
์โดยอัตโนมั
1. รับ2.ด้วกรณี
ยตนเอง
งเบอร์บโทรศั
พท์ไว้ เจ้จะจั
ำหน้ดำส่ทีง่ตให้รวจรู
ปแบบฯยจะโทรแจ้
งนัตกิ ศึกษำ
2. กรณีมิได้แจ้งว่ำจะมำรับด้วยตนเอง จะจัดส่งให้ทำงไปรษณีย์โดยอัตโนมัติ

กรณีตรวจรูปแบบผ่าน (ไม่แก้ไข)
กรณีตรวจรูปแบบผ่าน (ไม่แก้ไข)

4
4

กรณีตรวจรูปแบบไม่ผ่าน (แก้ไข)
ให้ส่งกรณี
ตรวจใหม่
่ายส่งเสริ
(พร้ไอข)มแนบเล่มที่ตรวจ
ตรวจรูทีป่ฝแบบไม่
ผ่านมฯ(แก้
ครั้งก่อนหน้ำทีมำด้
ย โดยส่
หรือทำงไปรษณี
ให้ส่งตรวจใหม่
่ฝ่าวยส่
งเสริงมด้ฯวยตนเอง
(พร้อมแนบเล่
มที่ตรวจ ย์)
ครั้งก่อนหน้ำมำด้วย โดยส่งด้วยตนเอง หรือทำงไปรษณีย์)

5
5

และ CD บรรจุบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ส่งที่สำขำวิชำ)

6

นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์เพื่อเข้ารับรองในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทีศ่ ึกษา
นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์เพื่อเข้ารับรองในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทีศ่ ึกษา

7

คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ รับรองดุษฎีนิพนธ์แล้ว
จะส่งคณะกรรมการบั
ณฑิตำสำขำวิ
ศึกษา มสธ.
่อรับษรอง
คณะกรรมกำรบั
ณฑิตศึกษำประจ
ชำ รับเพื
รองดุ
ฎีนิพตามล
นธ์แล้าดั
วบ
จะส่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. เพื่อรับรอง ตามลาดับ

6
7
8
8

9
9

นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ (ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก) อย่ำงละ 1 ชุด
และ CD บรรจุ
บทคั(ที
ดย่่ผอ่ำภำษำไทยและภำษำอั
งกฤษ (ส่ที่ปงทีรึ่สกำขำวิ
นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอั
งกฤษ
นควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ษำหลัชกำ)) อย่ำงละ 1 ชุด

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับรองดุษฎีนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาส่งต้นฉบับหน้าอนุมัติ
ที่ฝ่ำยส่งเสริณมฯฑิตเพืศึ่อกเสนอประธำนกรรมกำรบั
กำรบดี
ำ่ ยวิบชหน้
ำกำร)
คณะกรรมการบั
ษา มสธ. รับรองดุษฎีนิพณนธ์ฑิตแศึล้กวษำ
ให้น(รองอธิ
ักศึกษาส่
งต้นฝฉบั
าอนุลงนำม
มัติ
ที่ฝ่ำยส่งเสริมฯ เพื่อเสนอประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ (รองอธิกำรบดีฝำ่ ยวิชำกำร) ลงนำม
นักศึกษาส่งไฟล์ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าโปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
และ
Print
ดท้ารยณ์(Turnitin
Originality
ที่ปรำกฏชื่อดนัลอกผลงาน
กศึกษำและ
นักศึกษาส่
งไฟล์
ดุษฎีเฉพาะหน้
นิพนธ์ฉบัาบสุสมบู
เข้าโปรแกรม
TurnitinReport)
เพื่อตรวจสอบการคั
มูล Similarity
ที่ปรึOriginality
กษาหลัก พร้Report)
อมกรอกรายละเอี
สบฑ.002
และข้อPrint
เฉพาะหน้Index
าสุดท้าส่ยงอาจารย์
(Turnitin
ที่ปรำกฏชืย่อดในแบบ
นักศึกษำและ
อำจำรย์
กษำหลัก กพร้ลงนำมและให้
ควำมคิยดดในแบบ
เห็น สบฑ.002
ข้อมูล Similarity Indexเพืส่่องให้
อาจารย์
ที่ปทรึี่ปกรึษาหลั
อมกรอกรายละเอี
เพื่อให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ลงนำมและให้ควำมคิดเห็น

มติคณะทำงำนพิจำรณำกำรจัดบริกำรสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 22 ตุลำคม 2558
มติคณะทำงำนพิจำรณำกำรจัดบริกำรสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 22 ตุลำคม 2558
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2
10

นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่จะเข้าเล่มเพื่อตรวจความถูกต้องก่อนเข้าเล่ม และใบ สบฑ.002
เจ้ำหน้ำที่จะออกใบ สบฑ.001 (แบบรับดุษฎีนิพนธ์เพื่อดำเนินกำรทำปกเข้ำเล่มและทำ CD)
เพื่อนักศึกษำดำเนินกำรทำปกเข้ำเล่มและทำ CD

11

การส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษา ส่งที่ฝ่ำยส่งเสริมมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ ดังนี้
1. ดุษฎีนิพนธ์ที่ทำปกเข้ำเล่มตำมจำนวนที่สำขำวิชำกำหนด
2. CD บรรจุข้อมูลดุษฎีนิพนธ์จัดทำเป็นไฟล์พีดเี อฟ (PDF File)
รำยละเอียดปรำกฏในแบบ สบฑ.001 และ
ให้ Scan หน้ำอนุมัติที่มีกำรลงนำมครบทุกท่ำนลงในไฟล์
(ฝ่ำยส่งเสริมฯ ได้รับเอกสำรและหลักฐำนข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งฝ่ำยทะเบียนฯ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

12

การขอสาเร็จการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนฯ จะเสนอสภาวิชาการ เพื่อรับรองการสาเร็จการศึกษา เมื่อได้รับข้อมูลและหลักฐานฯ ดังนี้
1. กำรส่งดุษฎีนิพนธ์
2. หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนฯ ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ/นำนำชำติ (ตำมแนวปฏิบตั ิในกำรส่งหลักฐำน
แสดงกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนจำกดุษฎีนิพนธ์เพื่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ)
เมื่อได้รับหลักฐำนฯ ครบถ้วน ฝ่ำยทะเบียนฯ จะตรวจสอบกำรศึกษำครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และภำระหนี้สิน
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไข ก็จะเสนอสำเร็จกำรศึกษำที่สภำวิชำกำร และอนุมัติปริญญำที่สภำมหำวิทยำลัย

ภาค
ต้น
ปลำย

สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ภำยใน 28 กุมภำพันธ์
ภำยใน 31 ตุลำคม

การรับรองดุษฎีนิพนธ์
เมษำยน
ธันวำคม

การส่งหลักฐานฯ
ภำยในเดือนพฤษภำคม
ภำยในเดือนมกรำคม

มติคณะทำงำนพิจำรณำกำรจัดบริกำรสนับสนุนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 22 ตุลำคม 2558
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ระบบมีชั้นเรียน
5. การเสนอผลงานและการประเมิน

6. การจัดกิจกรรมพิเศษ

7. การสอบไล่

ระบบการศึกษาทางไกล
5. การเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการประเมินในรูปของการเข้าสัมมนา
เสริม สัมมนาเข้ม ตามลักษณะชุดวิชา
6. ก�ำหนดไปพร้อมกับเอกสาร “แผนกิจกรรม”
หรือ สื่อเสริมต่าง ๆ เช่น สื่อโสตทัศน์และ
สื่อปฏิสัมพันธ์
7. จัดสอบไล่ ณ สนามสอบท้องถิ่นและภูมิภาค

ที่มา : ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบการจัดสื่อและกิจกรรมการสอนระดับบัณฑิตศึกษาระบบมีชั้นเรียนกับระบบ
การศึกษาทางไกล จาก คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

3.2 สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก
สื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระมโนมติ กิจกรรมและวิธีปฏิบัติทั้งหมด
ของชุดวิชา สื่อหลักนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ซึ่งประกอบด้วย
แนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรรหรือต�ำราชุดและแผนกิจกรรมการ
ศึกษาประจ�ำชุดวิชา
1. แนวการศึกษา (Study guide)
แนวการศึกษาเป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วนแนะน�ำ
ขอบข่าย วัตถุประสงค์และวิธศี กึ ษาหรือส่วนทีเ่ ป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนทีเ่ ป็นแผนการสอนประจ�ำ
หน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรมและส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม บทความอ้างอิง
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมที่จะส่งไปพร้อมกับประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสาร
คัดสรรหรือต�ำราชุด “แนวการศึกษา” บรรจุเนื้อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน้าปก บรรจุข้อความ “แนวการศึกษา” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิต
ศึกษา สาขาวิชา รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ภาพและแบบปกตามความเหมาะสม
2) ข้อมูลการพิมพ์ บรรจุรายชื่อคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ข้อมูลการพิมพ์
ข้อมูลบัตรรายการและข้อมูลส�ำนักพิมพ์
3) ค� ำ น� ำ บรรจุ ข ้ อ มู ล ลั ก ษณะพิ เ ศษ ข้ อ ควรค� ำ นึ ง และหลั ก การส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้
นักศึกษาได้รับความส�ำเร็จในการศึกษาชุดวิชา
4) สารบัญ บรรจุข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดค้นและการตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร
5) รายละเอียดชุดวิชา ประกอบด้วย ค�ำอธิบายชุดวิชา วัตถุประสงค์และรายชื่อ
หน่วยการสอน
6) วิธีการศึกษา บรรจุประเด็นส�ำคัญและลักษณะพิเศษของชุดวิชา วิธีที่นักศึกษาจะ
ต้องศึกษาค้นคว้า ตลอดจนวิธีการประเมินผลการเรียนของชุดวิชา
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7) แผนการสอนประจ�ำหน่วย ประกอบด้วย
		 - แผนขั้นหน่วย บรรจุข้อความ แผนการสอนประจ�ำหน่วยที่.....
ชื่อหน่วย ขื่อผู้เขียน หมายถึง ผู้เขียนหน่วยนั้น ๆ และจะต้องเป็นท�ำแผนการสอนประจ�ำ
หน่วยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
		 - ชื่อหน่วย ชื่อตอนหรือหัวเรื่อง ชื่อหน่วยน�ำมาจากชื่อต�ำราในประมวลสาระ
ชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรร ซึ่งเป็นต�ำราชุด ชื่อตอนน�ำมาจากหัวเรื่องของต�ำรา
		 - แนวคิดของหน่วย
		 - วัตถุประสงค์ของหน่วย
		 - สื่อการศึกษา บอกสื่อการศึกษาทั้งหมดที่ใช้ในหน่วย ชื่อต�ำราซึ่งเป็นเนื้อหา
ความคิดของผู้สอน เอกสารอ้างอิง สื่ออื่น ๆ บอกสถานที่ที่นักศึกษาจะไปค้นคว้าได้ รวมทั้งประเด็น
และวิธีการที่จะให้ศึกษา
8) แบบประเมินผลก่อนเรียน เช่น แบบประเมินในลักษณะใดก็ได้ที่จะท�ำให้นักศึกษา
ได้สำ� รวจตัวเองเกีย่ วกับความรูค้ วามสามารถและความเข้าใจเดิมเกีย่ วกับเนือ้ หาสาระของหน่วยการสอน
นั้น
9) สาระสังเขป/กิจกรรม
		 - สาระสังเขป เนื้อหาสาระของสังเขปของหน่วย ซึ่งอาจสรุปมาจากประมวล
ชุดวิชาหรือเขียนขึ้นใหม่ให้ครอบคลุมประเด็นที่จะได้จากการท�ำกิจกรรม
		 - ประเด็นหรือปัญหา หมายถึง ประเด็นหลักหรือปัญหาส�ำคัญที่ต้องการให้
นักศึกษาค้นคว้าและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เป็นการเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดในการท�ำกิจกรรม
		 - กิจกรรม เป็นกิจกรรมการเรียนที่ก�ำหนดให้นักศึกษาท�ำ เช่น ให้ศึกษาจาก
เอกสารอ้างอิงแล้วสรุปหรือวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ก�ำหนดให้ท�ำการทดลอง ทดสอบหรือวิจัย
ย่อยแล้วรายงานผล เป็นต้น ก�ำหนดการส่งงาน วิธีการส่งงาน และการประเมินผลงาน
		 - สื่อการศึกษา รวมรวมสื่อที่ต้องใช้ประกอบการศึกษาและท�ำกิจกรรมของ
หน่วยการสอน บอกชื่อของสื่อ สถานที่ วิธีได้มาและวิธีศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติ
10) แบบประเมินผลหลังเรียนลักษณะเหมือนกับแบบประเมินผลก่อนเรียน จะเป็นแบบ
ประเมินในลักษณะใดก็ได้ที่จะท�ำให้นักศึกษาได้ส�ำรวจผลการศึกษาของตนเอง
11) กิจกรรมหรือกิจกรรมรวบยอดของชุดวิชาในกรณีที่ชุดวิชาจ�ำเป็นต้องมี
12) สื่อการศึกษาอื่นที่มีประโยชน์และต้องศึกษาประกอบการศึกษาชุดวิชา
บอกชื่อ สถานที่ วิธีการศึกษาและสาระสังเขป

2. ประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรรหรือต�ำราชุด

ประมวลสาระชุดวิชาหรือประมวลเอกสารคัดสรร เป็นเนือ้ หาสาระในส่วนทีท่ ดแทนการ
บรรยายความคิดเห็น ผลงาน และจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์
เป็นต�ำราชุด ประมาณ 2-4 เล่ม หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่จะต้อง
ใช้เวลาศึกษาประมาณ 6-18 ชั่วโมงโดยประมาณ เนื้อหาประมาณ 60 หน้า A4
หน้าปกต�ำราชุดแต่ละเล่มมีลักษณะเป็นต�ำราหรือหนังสือตามปกติ แต่มีข้อมูลหลักสูตร
รหัสชุดวิชา และเลขล�ำดับหน่วยการสอน
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ต�ำราชุดสามารถท�ำขึ้นได้หลายลักษณะดังนี้
1) ผู้เขียนเขียนขึ้นจากผลงาน ผลการวิจัยค้นคว้าหรือทฤษฎีของตนเอง
2) รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลงานหรือทฤษฎีของนักวิชาการอื่น แต่ต้องมีส่วน
ที่แสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนของผู้เขียนเอง
4) แปลจากต� ำ ราหรื อ ข้ อ เขี ย นต่ า งประเทศ แต่ ต ้ อ งมี ส ่ ว นที่ แ สดงความคิ ด เห็ น
ข้อวิจารณ์หรือข้อสรุปของผู้เขียนรวมอยู่ด้วย
5) ประสมประสานระหว่าง 1) – 4)
ข้อดีของการจัดพิมพ์แต่ละเล่มและมีลักษณะเป็นต�ำราหรือหนังสือตามปกติ นอกจาก
กะทัดรัด สะดวกต่อการหยิบถือของนักศึกษาแล้วยังสามารถจ�ำหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษา
ที่มีความสนใจเฉพาะบางเล่มได้

3. ประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม (Supplement)

การปรับปรุงเนื้อหาสาระในชุดวิชาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ดังนั้น เมื่อสาระชุดการสอนแต่ละหน่วยไม่ทันสมัย มีข้อมูลหรือกฎระเบียบที่มี
การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา อาจให้มีการจัดท�ำประมวลสาระ
ชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมได้ ดังนี้
3.1 เกณฑ์การพิจารณาท�ำประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม
		 1) เนื้อหาเอกสารประมวลสาระชุดวิชามีข้อมูลล้าสมัย มีแนวคิดทฤษฎีใหม่หรือ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าไม่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยจะท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกิดความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางวิชาการอันมีผลกระทบถึงสัมฤทธิผลการศึกษาและการน�ำไปใช้ หรือ
		 2) เป็นชุดวิชาที่ยังมิได้ปรับปรุง ก�ำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ
หรือยังไม่ประกาศใช้แนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชาฉบับปรับปรุง แต่เหตุการณ์ได้ล้าสมัย ให้
ท�ำประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมคู่ขนานกันไป
		 3) การใช้ประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิม่ เติมให้ถอื เป็นมาตรการเฉพาะกิจ 2 ปีการ
ศึกษา และจะต้องปรับปรุงชุดวิชาควบคู่กันไปด้วย โดยให้มีการปรับปรุงเนวการศึกษาและประมวล
สาระชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีการศึกษา
3.2 ขั้นตอนการจัดท�ำ
		 1) สาขาวิชาเสนอรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดท�ำประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีและด�ำเนินการตามแผนการจัดท�ำประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม
		 2) แนวปฏิบัติในการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท�ำประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่ม
เติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา เช่น อาจมอบอ�ำนาจให้ประธานคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงหรือ
ผู้รับผิดชอบการบริหารชุดวิชารับผิดชอบด�ำเนินการ โดยมีคณะท�ำงาน จ�ำนวน 2-7 คน คือ ประธาน
บรรณาธิการ และคณะท�ำงาน โดยถือหลักการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และความคล่องตัวสูงสุด
3.3 แนวทางการเขียน
		 1) เขียนสรุปหรือปรับเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน โดยยึดตาม
โครงสร้างของประมวลสาระชุดวิชา เช่น เนื้อหาในส่วนที่กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
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ชาติ กล่าวถึง แผนฉบับที่ 8 การเขียนเพิ่มเติมจะกล่าวถึง แผนฉบับที่ 9-10 เป็นต้น หรือ
		 2) เขียนเนื้อหาใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดวิชาโดยรวม โดยไม่อิงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยและตอน ทั้งนี้จะมีแต่เนื้อหาสาระ ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เว้นแต่กิจกรรมล้าสมัยตาม
เนื้อหา ให้จัดท�ำประมวลสาระชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมซึ่งรวมแนวการศึกษาไว้ด้วยกัน
3.4 วิธีการเขียน
		 ให้เขียนในลักษณะสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการรวบรวมหรือการยก
ข้อความ ตัวบท กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขังบังคับ มาพิมพ์ทั้งฉบับ เช่น กรณีท่ีกฎหมายเปลี่ยนแปลง
ให้สรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ ประเด็นที่แตกต่าง และแนะน�ำให้นักศึกษาหาตัวบทกฎหมาย
ฉบับใหม่นั้นอ่าน
		 กรณีท่ีมีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดลอกมาจัดพิมพ์ เช่น กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งฉบับให้น�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน
3.5 การจัดพิมพ์
		 รูปแบบการพิมพ์ ให้จัดท�ำเป็นเอกสารขนาด A4 ปกในตัว ความหนาไม่เกิน
100 หน้า

4. การผลิตสื่อส�ำหรับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

เพื่อให้บรรลุผลในการจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อน
ส�ำเร็จการศึกษา ในลักษณะปัจฉิมนิเทศที่เสริมเติมเต็มจากการเรียนการสอนชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ผลิตสื่อเพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 2 ลักษณะ คือ 1 )
ชุดฝึกอบรม และ 2) กรณีศึกษา วัตถุประสงค์ของการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต มีดังนี้
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
		 1.1 พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�ำ และความสามารถในการแก้ปัญหา
		 1.2 เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงาน
2. วัตถุประสงค์เฉพาะวิชาชีพ
		 2.1 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
		 2.2 เพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
		 2.3 เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ
		 2.4 เพิ่มพูนทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
		 2.5 พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์
		 2.6 พัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4.1 ชุดฝึกอบรม
		 ชุ ด ฝึ ก อบรม จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอบรมเข้ ม เสริ ม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนส�ำเร็จการศึกษาในลักษณะปัจฉิมนิเทศที่เสริมเติมเต็ม
จากการเรียนการสอนในหลักสูตร
		 1) ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย
			 (1) แผนกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย ก�ำหนดวันเวลา สถานที่การอบรม
ตารางการอบรม กิจกรรมที่มอบให้นักศึกษาด�ำเนินการ การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมการอบรม
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			 (2) คู่มือวิทยากร ประกอบด้วย แนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม แนวตอบที่
อธิบายถึงทฤษฎีการวิจัย จุดเน้นของแต่ละกิจกรรม แนวทางการประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น
			 (3) กิจกรรมส�ำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย กรณีศึกษาและข้อมูลประกอบ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาต้องท�ำ และเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น
		 2) การเทียบค่าน�้ำหนักชุดฝึกอบรม
			 เพื่อประโยชน์ในการคิดผลงานทางวิชาการ จึงเทียบจ�ำนวนเนื้อหาของชุด
ฝึกอบรม ดังนี้
			 (1) ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยการสอน ใช้เวลาศึกษา 18 ชั่วโมง/ภาค
			 (2) การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ดังนั้นกิจกรรมที่ใช้ควรจะมีค่า
ประมาณ 2-3 หน่วยการสอน
		 3) การปรับปรุงเนื้อหากิจกรรม
			 ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อยู่เสมอ และให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาปรับความเหมาะสม โดยอาจปรับตาม
แนวดังนี้
			 (1) ปรับปรุงทุกภาคในบางกิจกรรมที่ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
			 (2) ปรับปรุงทุกปีในกิจกรรมที่จ�ำเป็น
		 4) คณะกรรมการผลิตชุดฝึกอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
			 ให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการผลิตชุดฝึกอบรมส�ำหรับวิทยากรและ
กิจกรรมส�ำหรับนักศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบบริหารการอบรม อาทิ การจัดวิทยากร การก�ำหนดเวลา
การเลือกใช้และการปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม การประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น				
		
คณะกรรมการนี้มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการผลิตชุดวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5) การบริหารจัดการ
			 (1) ให้ ส าขาวิ ช าพิ จ ารณาตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารการอบรมเข้ ม เสริ ม
ประสบการณ์มหาบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชาล่วงหน้า 1 ปีก่อนเปิดสอน
			 (2) ให้คณะกรรมการบริหารการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ยกร่างแผนการอบรม โครงร่างเนื้อหาในชุดฝึกอบรม ลักษณะของกิจกรรม เพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเทียบน�้ำหนักของหน่วย
			 (3) ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ส�ำนักบัณฑิตศึกษา ท�ำหน้าที่จัด
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
4.2 กรณีศึกษา
		 กรณีศกึ ษา หมายถึง เอกสารเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา โดย
การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือสร้างสถานการณ์จ�ำลองขึ้นเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน และการประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่ได้
ศึกษาตามหลักสูตร
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		 1)
			
			
สร้างสรรค์ต่าง ๆ
			

นั้น ๆ

วัตถุประสงค์ของการเขียนกรณีศึกษาชุดวิชาเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(1) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ศึกษา
(2) เพิ่มพูนทักษะความสามารถและการเป็นผู้น�ำในด้านการตัดสินปัญหา/

(3) เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(4) พัฒนาทักษะในการบูรณาการข้อมูลกับทฤษฎีที่ศึกษา
		 2) ลักษณะของกรณีศึกษา มีดังนี้
			 (1) ต้องครอบคลุมเนือ้ หาทีเ่ ป็นแนวคิดทฤษฎีทคี่ รอบคลุมเนือ้ หาสาระหลักสูตร

			 (2) ต้องมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาของ
เรื่องหรือสถานการณ์จ�ำลองที่จะใช้ศึกษา
			 (3) ต้องสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาจนสามารถที่จะวิเคราะห์และประยุกต์การ
ด�ำเนินการในการแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
		 3) สาระส�ำคัญของกรณีศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) สาระส�ำหรับวิทยากร
และ 2) สาระส�ำหรับนักศึกษา
			 (1) สาระส�ำหรับวิทยากร มีดังนี้
				 1. แนวทางส�ำหรับวิทยากร ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนกรณีศึกษา แนวคิด
วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา
				 2. แนวตอบ จะต้องระบุค�ำตอบ แนวทางในการให้เหตุผล อ้างถึง
ทฤษฎีประกอบค�ำตอบดังกล่าว
			 (2) สาระส�ำหรับนักศึกษา มีดังนี้
				 1. สถานการณ์ เนือ้ เรือ่ ง และข้อมูลประกอบการพิจารณา/วิเคราะห์กรณี
ศึกษา โดยข้อมูลที่ให้ต้องมีความสมบูรณ์เพียงพอที่นักศึกษาจะวิเคราะห์กรณีศึกษาได้
				 2. ประเด็นการวิเคราะห์กรณีศึกษา ต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ
ของทฤษฎีที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์กรณีดังกล่าว
5. แผนกิจกรรมการศึกษาประจ�ำชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษาประจ�ำชุดวิชาเป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบกิจกรรมการ
ศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมประจ�ำชุดวิชาก่อน
ด�ำเนินกิจกรรมการศึกษาเพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา
การเตรียมตัวของนักศึกษา การด�ำเนินการศึกษา งานที่ก�ำหนดให้ท�ำ การส่งงาน การเสนอผลงาน
การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษา
ประจ�ำสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน
6. สื่อเสริมส�ำหรับชุดวิชาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต
สื่อเสริม ได้แก่ บทเรียนออฟไลน์ในรูปวีซีดี/ดีวีดี (ความยาวไม่เกิน 4 ชั่วโมง) หรือ
บทเรียนออนไลน์ไม่เกิน 10 โมดูลต่อชุดวิชา (ความยาวไม่เกิน 30 นาทีต่อโมดูล) และการเรียนการสอน
ออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ให้
ครอบคลุมการจัดท�ำประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมาย
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กิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�ำถามนักศึกษา และการสัมมนาออนไลน์
(ทดแทนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง เทียบเท่า 12 ชั่วโมง)
กรณีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ให้คณะกรรมการผลิตช/ปรับปรุง
ชุดวิชาเสนอขอยกเว้นต่อสภาวิชาการเป็นรายกรณี พร้อมระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
กรณีมีความจ�ำเป็นต้องผลิตบทเรียนออฟไลน์ (วีซีดี/ดีวีดี) เพื่อใช้เสริมการสัมมนาเสริม
หรือสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า ให้คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา เป็นผู้พิจารณาและผลิตไม่เกิน
1 ชั่วโมง
7. สื่อเสริมส�ำหรับชุดวิชาระดับปริญญาเอก
สื่อเสริม ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ไม่เกิน 3 โมดูลต่อชุดวิชา (ความยาวไม่เกิน 30 นาที
ต่อโมดูล) และการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท�ำประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�ำถามนักศึกษา
และการสัมมนาออนไลน์ (ทดแทนการสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง เทียบเท่า 12 ชั่วโมง
กรณีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
เสนอขอยกเว้นต่อสภาวิชาการเป็นรายกรณี พร้อมระบุเหตุผลความจ�ำเป็น

3.3 สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
1. ชุดวิชาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต
สื่อหลัก ได้แก่ บทเรียนออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ และแนวการศึกษาโดย (1) บทเรียน
ออฟไลน์ในรูปมัลติมีเดีย และ/หรือบทเรียนออนไลน์ จ�ำนวนรวม 15 โมดูล และ (2) แนวการศึกษา
ในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนฟังแนวคิด แผนการสอนประจ�ำหน่วย แบบประเมินก่อนเรียน แผน
การสอนประจ�ำตอน สาระสังเขป แนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินหลังเรียน
สื่ อ เสริ ม ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอนออนไลน์ ที่ เ น้ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท�ำประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�ำถามนักศึกษา
และการสัมมนาเสริมออนไลน์
2. ชุดวิชาระดับปริญญาเอก
สื่อหลัก ได้แก่ แนวการศึกษาในรูปซีดี ประกอบด้วย รายละเอียดชุดวิชา ค�ำชี้แจงการ
ศึกษา รายละเอียดประเด็นสาระที่ศึกษา (ประเด็นสาระหลัก ประเด็นสาระรอง หัวเรื่อง วัตถุประสงค์
เอกสารคัดสรรและบรรณนิทัศน์)
สื่ อ เสริ ม ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอนออนไลน์ ที่ เ น้ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท�ำประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค�ำถามนักศึกษา
และการสัมมนาเข้มออนไลน์
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3. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้

ขั้นที่ 1 ก�ำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด�ำเนินการ

1) พิจารณาโครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา เพื่อก�ำหนดประเด็นส�ำคัญมาจัดท�ำเป็นบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และก�ำหนดแผนการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) ก�ำหนดระยะเวลาในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3) ก�ำหนดผู้ผลิตเนื้อหาสาระ กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน
4) พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบของกิจกรรม และการประเมินผล
ตลอดจนสื่อประกอบบทเรียน
5) พิจารณาระบบการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
6) พิจารณาร่างหน่วยการเรียนในเรื่องความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหา
7) ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงบทเรียนและการเรียน
การสอนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ขั้นที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) ก�ำหนดแผนการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และก�ำหนดช่วงเวลาในการ
ผลิตสื่อประกอบบทเรียน และสื่อส�ำหรับแต่ละหน่วยการเรียน
2) ประชุมพิจารณาร่างหน่วยการเรียน สื่อ กิจกรรมระหว่างเรียนและการประเมินผล
3) ด�ำเนินการจัดท�ำสไลด์ประกอบค�ำบรรยาย กิจกรรม หรือค�ำถามบนเว็บบอร์ด หรือ
ห้องสนทนา หรืองานที่มอบหมายประจ�ำบทเรียน เพื่อเป็นคะแนนเก็บ
4) ด�ำเนินการจัดท�ำสื่ออื่น ๆ (ถ้ามี)
5) ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ การปฐมนิ เ ทศชุ ด วิ ช า ปฏิ ทิ น การศึ ก ษา และแผนกิ จ กรรม
การศึกษา
6) วางระบบการสือ่ สาร ในเรือ่ งช่วงเวลาการถาม-ตอบ โดยใช้ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
การถามตอบผ่านเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนา และการทดสอบโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ (ถ้ามี) ตลอดจน
การสัมมนาผ่านระบบประชุมทางไกล
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ก่อนด�ำเนินการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่การเข้าใช้งานและออกจากระบบ ปฐมนิเทศชุดวิชา ปฏิทินการศึกษาและประกาศต่าง ๆ การ
ศึกษาและการท�ำกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียน และระบบการสื่อสาร
ขัน้ ที่ 4 ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดท�ำประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา ราย
ละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และการตอบค�ำถามนักศึกษา
ขั้นที่ 5 ประเมินคุณภาพบทเรียนและการเรียนการสอน เมื่อจบภาคการศึกษา โดย
ให้ผู้เรียนที่ใช้ระบบตอบแบบประเมินและน�ำข้อสรุปเกี่ยวกับความส�ำเร็จและประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ไปพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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4. แนวทางการประเมินผล

4.1 การประเมินผล
		 การประเมินผลชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริม
ประกอบด้วย การประเมินผลระหว่างเรียน (ถ้ามี) และการประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�ำชุดวิชา
โดยแบ่งโครงสร้างเนื้อหาชุดวิชาเป็น 3 ระดับ คือ
		 1) ชุดวิชาระดับ 1 ได้แก่ ชุดวิชาทีร่ วมเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นพืน้ ฐานด้านข้อมูลทฤษฎี
และหลักการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย ถ้ามีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนอาจก�ำหนด
สัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนและการสอบไล่เป็น 20 : 80 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา
		 2) ชุดวิชาระดับ 2 ได้แก่ ชุดวิชาที่โครงสร้างเนื้อหาประสมประสานระหว่างพุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัย แต่เนื้อหาเน้นพุทธิพิสัยและทักษะทางปัญญาเป็นหลัก ชุดวิชาระดับ 2
ถ้ามีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน อาจก�ำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนและการสอบไล่เป็น
40 : 60 หรือ 50 : 50 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
		 3) ชุดวิชาระดับ 3 ได้แก่ ชุดวิชาที่รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่วนที่เป็นทักษะวิชาชีพ
และเจตคติไว้ดว้ ยกัน เช่น ชุดวิชาทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องมีการปฏิบตั แิ ลกเปลีย่ นประสบการณ์และกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ถ้ามีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน อาจก�ำหนด
สัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนและการสอบไล่ เป็น 80 : 20 หรือ 60 : 40 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
4.2 การประเมินผลระหว่างเรียน
		 เครื่องมือวัดเพื่อใช้ประเมินผลระหว่างเรียน อาจก�ำหนดในรูปข้อสอบออนไลน์
ประจ�ำบทเรียน รูปแบบของค�ำถามสามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ (1) ค�ำถามเลือกตอบล้วน (2) ค�ำถาม
เลือกตอบผสมกับค�ำถามอัตนัย และ (3) ค�ำถามอัตนัยล้วน การประเมินผลระหว่างเรียนด้วยข้อสอบ
ออนไลน์ เหมาะกับการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างที่ 1
		 งานที่มอบหมายให้นักศึกษาอาจอยู่ในรูปกรณีศึกษา การท�ำรายงานค้นคว้าอิสระ
ในหัวข้อทีก่ ำ� หนดการท�ำโครงงาน การทดลอง การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ การส�ำรวจและสังเกต
การประเมินผลระหว่างเรียนด้วยการให้นกั ศึกษาท�ำงานทีม่ อบหมายเหมาะกับการเรียนการสอนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับที่ 2 และ 3
4.3 การประเมินผลจากการสอบไล่
นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

3.4 การผลิตชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา*
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น
กลุ่ม ๆ ในลักษณะบูรณาการเบ็ดเสร็จในตัวเรียกว่า “ชุดวิชา” แต่ละชุดวิชามีปริมาณและคุณภาพ
เทียบเท่า 6 หน่วยกิตทวิภาค มีคณะบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบประมวลเนื้อหาสาระจัดท�ำสื่อ เรียกว่า
“คณะกรรมการผลิตชุดวิชา” รายละเอียดดังนี้
* ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหรือ
ปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2558
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1. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตแิ ละบทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1) คุณสมบัติของอาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาโท
		 (1) เป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง หรือ
		 (2) อาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน
2) คุณสมบัติของอาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาเอก
		 (1) เป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสินระดับบัณฑิตศึกษาและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
		 (2) อาจารย์ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน
3) ภาระงาน/เงื่อนไข
		 (1) ผู้รับผิดชอบผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาตามที่สภาวิชาการ แต่งตั้งหรือปรับปรุง
เนื้อหาหน่วยการสอนในชุดวิชาเดียวกันหรือหลายชุดวิชารวมกันได้ไม่เกิน 2 หน่วยการสอนหรือรวมกัน
แล้วไม่เกินร้อยละ 200 ของชุดวิชาต่อภาคการศึกษาเมื่อน�ำสัดส่วนเนื้อหาจากหลายชุดวิชามารวมกัน
		 (2) กรณีมีความจ�ำเป็นต้องรับผิดชอบผลิตหรือปรับปรุงเนื้อหาเกินกว่า 2 หน่วย
การสอน หรือเกินร้อยละ 200 ของชุดวิชาต่อภาคการศึกษา ให้สาขาวิชาเสนอขออนุมัติ สภาวิชาการ
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เมื่อน�ำสัดส่วนเนื้อหาจากหลายชุดวิชามารวมกันต้องไม่เกิน 4 หน่วยการสอน หรือ
ไม่เกินร้อยละ 400 ของชุดวิชาต่อภาคการศึกษา
		 ทั้งนี้ การขออนุมัติตาม (2) จะท�ำได้ต่อเมื่อได้ส่งต้นฉบับร่าง 3 ที่สมบูรณ์ครบทั้ง
2 หน่วยหรือร้อยละ 200 ส�ำหรับภาระการเขียนหน่วยการสอนตามเกณฑ์ปกติแก่ส�ำนักพิมพ์ และ
ส่งต้นฉบับร่าง 3 ที่สมบูรณ์ทั้งหน่วยหรืออีกไม่เกินร้อยละ 100 ส�ำหรับภาระการเขียนหน่วยการสอน
เกินเกณฑ์ครั้งต่อไปแก่ส�ำนักพิมพ์
2. องค์ประกอบ
คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาในระดับปริญญาโทหรือแนวการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีองค์ประกอบของกรรมการไม่เกิน 9 คน ดังนี้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการด้านเนื้อหาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
3) กรรมการด้านการออกแบบระบบการสอนจ�ำนวนไม่เกิน 2 คน
4) กรรมการและบรรณาธิการจ�ำนวน 1 คน
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5) กรรมการและเลขานุการ
6) ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้ และกรรมการอาจท�ำหน้าที่
เลขานุการด้วยก็ได้ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท�ำหน้าที่ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา อย่างน้อย
จ�ำนวน 2 คน
คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาในระดับปริญญาโทหรือแนวการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการ และสิ้นสุดวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเมื่อผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาโทหรือแนวการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วเสร็จ
3. หน้าที่
1) คณะกรรมการผลิตชุดวิชาระดับปริญญาโท
(1) ก�ำหนดโครงร่างเนื้อหาชุดวิชาเป็นหน่วยการสอน 15 หน่วย โดยแบ่งเนื้อหา
เป็นตอน และวางแผนการผลิตแล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาทราบ
		 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบสัดส่วนการผลิตเนื้อหาชุดวิชา ในกรณีที่มีผู้ผลิต
หลายคนในแต่ละหน่วยและให้ความเห็นชอบการน�ำผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิอื่นมาใช้
ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบการผลิต
		 (3) ก�ำหนดผู้รับผิดชอบการผลิตเนื้อหาชุดวิชาแต่ละหน่วยการสอน
		 (4) พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดของสื่อปฏิสัมพันธ์
		 (5) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเสริม
อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ
		 (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งเนือ้ หาชุดวิชาในระดับหัวเรือ่ งทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
การผลิตเสนอมา
		 (7) พิจารณารายละเอียดของแนวการศึกษาตามที่ผู้รับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับระหว่างวัตถุประสงค์และกิจกรรมการศึกษา
		 (8) พิจารณาเนือ้ หาของประมวลสาระชุดวิชาตามทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวการศึกษา และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
		 (9) พิจารณาเลือกใช้ตำ� รา หนังสือ และเอกสารทางวิชาการอืน่ ทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
กับแนวการศึกษาชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาเพื่อทดแทนการผลิตประมวลสาระชุดวิชา
(10) วินิจฉัยปัญหาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบ
(11) รายงานความก้าวหน้าในการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำสาขาวิชาเป็นรายเดือน
(12) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ชุ ด วิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ค ณะ
กรรมการประจ�ำสาขาวิชามอบหมาย
2) คณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาโท
(1) วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงและก�ำหนดสัดส่วนในการปรับปรุงชุดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
		 (2) เสนอผู้ปรับปรุงและผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละหน่วย
		 (3) พิจารณาปรับปรุงสือ่ หลักและสือ่ เสริมทีเ่ กีย่ วข้องกับชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ท�ำการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกัน

72

คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

(4) พิจารณาเลือกใช้ตำ� รา หนังสือ และเอกสารทางวิชาการอืน่ ทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
กับแนวการศึกษาชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาเพื่อทดแทนการผลิตประมวลสาระชุดวิชา
		 (5) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้ม
ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขา
		 (6) พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดวิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้ม ระหว่างเรียนและการสอบไล่
		 (7) จัดท�ำรายงานผลการปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเป็นประจ�ำทุกเดือน
3) คณะกรรมการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
(1) ก�ำหนดโครงร่างแนวการศึกษาชุดวิชาส�ำหรับใช้เป็นเอกสารแนะน�ำแนวทาง
การศึกษาและการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ โดยไม่มกี ารผลิตประมวล
สาระชุดวิชาแล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาทราบ
		 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบสัดส่วนการจัดท�ำประเด็นสาระที่ศึกษา ในกรณีที่มี
ผู้จัดท�ำหลายคนในแต่ละประเด็นและให้ความเห็นชอบการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นมาใช้ประกอบการจัดท�ำประเด็นสาระที่รับผิดชอบ
		 (3) ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบการจัดท�ำประเด็นสาระหลักและประเด็นสาระรอง รวมทัง้
การสรุปสาระสังเขปของแต่ละประเด็นสาระ (ถ้ามี)
		 (4) พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดของแหล่งความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งสื่อปฏิสัมพันธ์
		 (5) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเสริม
อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ
		 (6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งประเด็นสาระหลักและประเด็นสาระรองที่
ผู้รับผิดชอบจัดท�ำเสนอมา
		 (7) พิจารณารายละเอียดของประเด็นสาระ วัตถุประสงค์ และเอกสารคัดสรรและ
ค�ำแนะน�ำตามที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำเสนอ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการศึกษา
		 (8) พิจารณาเลือกต�ำรา หรือหนังสือ และเอกสารทางวิชาการอื่นที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับประเด็นสาระชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาส�ำหรับประกอบการศึกษา
		 (9) วินิจฉัยปัญหาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชา
ที่รับผิดชอบ
		 (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชาที่รับผิดชอบตาม
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา มอบหมาย
4) คณะกรรมการปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
(1) วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงและก�ำหนดสัดส่วนในการปรับปรุงแนว
การศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
(2) เสนอผู้ปรับปรุงและผู้ร่วมปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอก
ในแต่ละประเด็น
(3) พิจารณาปรับปรุงสื่อหลักและสื่อเสริมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาระดับปริญญาเอก
ที่ท�ำการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกัน
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(4) พิจารณาเลือกใช้ตำ� รา หนังสือ และเอกสารทางวิชาการอืน่ ทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
กับประเด็นสาระชุดวิชาและวัตถุประสงค์ชุดวิชาส�ำหรับประกอบการศึกษา
(5) จัดท�ำรายงานผลการปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาเอกต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาเป็นประจ�ำทุกเดือน

3.5 การบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา*
คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชามีวาระด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
สภาวิชาการ และสิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อได้ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา หรือเรียกย่อว่า “คบ.ช.” เพื่อท�ำหน้าที่บริหารชุดวิชา โดย คบ.ช. มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ รายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบ

หรือไม่ก็ได้

1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการด้านเนื้อหา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสามคน
3) กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน จ�ำนวนไม่เกินสองคน
ให้มีผู้จัดการประจ�ำ คบ.ช. คณะละหนึ่งคนตามระดับการศึกษา ซึ่งอาจเป็นกรรมการ

ประธานกรรมการและกรรมการด้านเนื้อหา ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำของมหาวิทยาลัย
เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารชุดวิชา ให้สาขาวิชาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายกรณี
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ได้ไม่เกินสองชุดวิชาต่อหนึ่งภาค
การศึกษา เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารชุดวิชา ให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นรายกรณี

2. หน้าที่

1) คบ.ช. มีอ�ำนาจหน้าที่พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของชุดวิชาที่รับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนี้
		 (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอนประจ�ำภาคการศึกษาของชุดวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
		 (2) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม
ประจ�ำชุดวิชาต่อคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชา
		 (3) พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มประจ�ำชุดวิชา
		 (4) พิจารณาความเหมาะสมในวิธกี าร ขัน้ ตอน และเครือ่ งมือในการวัดและประเมิน
ผลการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม ระหว่างการเรียนและการสอบไล่
		 (5) จัดท�ำรายงานผลการปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการ
ประจ�ำสาขาวิชาเป็นประจ�ำทุกเดือน
		 (6) พิจารณาจัดท�ำรายงานการประเมินผลการใช้ขุดวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการประจ�ำสาขาวิชา
* ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การบริหารชุดวิชาพ.ศ. 2559
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		 (7) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารชุ ด วิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ค ณะ
กรรมการประจ�ำสาขาวิชามอบหมาย
(8) รายงานสถานภาพในการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตาม ข้อ (1) – (7) ต่อ
คณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชาเพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณาทุกภาคการศึกษา
2) กรรมการใน คบ.ช. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 (1) กรรมการด้านเนื้อหามีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัย
ของสื่อการสอนเพื่อจัดท�ำเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติม หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงชุดวิชาและ
สื่อการสอนอื่น เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยต้องก�ำหนดประเด็นและ
แนวทางการปรับปรุงชุดวิชา และสื่อการสอนอื่น โดยให้ก�ำหนดความรับผิดชอบคนละไม่น้อยกว่า
สามหน่วยแต่ไม่เกินห้าหน่วยต่อชุดวิชา
		 (2) กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตและการใช้
สื่อการสอนประจ�ำชุดวิชา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อการสอนแต่ละประเภท เสนอประเด็น
และแนวทางปรับปรุงสื่อการสอน ท�ำการปรับปรุงสื่อการสอน สรุปปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาจากสือ่ หลักและสือ่ เสริมทุกประเภท และเสนอรายงานผลการด�ำเนินการต่อ คบ.ช. ภายใน
ระยะเวลาที่ คบ.ช. ก�ำหนด นับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคการศึกษา
(3) กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบ การวัดและการ
ประเมินผลชุดวิชาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ เพือ่ เสนอ
ประเด็นและแนวทางการปรับปรุงข้อสอบ แนะน�ำ และให้ข้อเสนอแนะกรรมการด้านเนื้อหาในการออก
หรือปรับปรุงข้อสอบ จัดท�ำคลังข้อสอบ สรุปปัญหาที่เกิดจากการสอบของนักศึกษาและเสนอรายงาน
ผลการด�ำเนินการต่อ คบ.ช. ภายในระยะเวลาที่ คบ.ช. ก�ำหนดนับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบ
ประจ�ำภาคการศึกษา
(4) ผู้จัดการประจ�ำ คบ.ช. มีหน้าที่จัดประชุมประสานงานการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการของชุดวิชาตามที่ คบ.ช. ก�ำหนด และจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินการของ คบ.ช. ตลอด
ทั้งจัดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชุดวิชา ประสานงานการรับและส่งข้อสอบและงานอื่น ๆ
ที่ คบ.ช. จะมอบหมาย

3.6 การแบ่งประเภทของชุดวิชา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งประเภทของชุดวิชาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดวิชาแกน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในแต่ละแขนงวิชาได้เรียน
ชุดวิชาอันเป็นพื้นฐานของแขนงวิชานั้น ๆ ชุดวิชาพื้นฐานดังกล่าวมี 1-2 ชุดวิชา แต่ละแขนงสามารถ
ก�ำหนดชุดวิชาพื้นฐานแตกต่างกันไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของชุดวิชานั้น ๆ
ชุดวิชาประเภทนี้ เน้นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามที่ระบุไว้ในประมวลสาระ
ชุดวิชา การพบปะกับอาจารย์อาจจะไม่มีหรือหากมีก็ประมาณร้อยละ 25 ของเวลาที่ก�ำหนดให้พบปะ
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยปิดประมาณ 18 ชั่วโมงของแต่ละชุดวิชา
การพบปะอาจารย์ของชุดวิชาประเภทชุดวิชาแกน จะท�ำได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้มและการพบปะเป็นรายบุคคล โดยการพบปะจะจัดให้นักศึกษาพบกับ
อาจารย์ตามศูนย์ภาคหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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2. ชุดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) เป็นการศึกษาชุดวิชาเฉพาะตามแผนการเรียนและตาม
หลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา
3. ชุดวิชาเลือกเสรี แต่ละหลักสูตรอาจจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเสรีได้ 1 ชุดวิชา
ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนชุดวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ของตนมากยิ่งขึ้น
ชุดวิชาเฉพาะและชุดวิชาเลือกเสรีนั้น นอกจากนักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองแล้ว ยังต้องพบปะในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มและการพบปะรายบุคคล ทั้งนี้ การพบปะ
ดังกล่าวจะประมาณร้อยละ 25 ของเวลาพบปะที่ก�ำหนดตามหน่วยกิต
เฉพาะชุดวิชาสัมมนานั้นจะเป็นการพบปะเพื่อเสนอปัญหา การน�ำปัญหาไปศึกษาราย
ละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเสนอผลการศึกษาของปัญหานั้นต่อกลุ่ม นอกจากนี้อาจจะพบปะ
อาจารย์เป็นรายบุคคลอีกด้วย ทัง้ นีก้ ารพบปะดังกล่าวจะประมาณร้อยละ 50 (หรือประมาณ 36 ชัว่ โมง)
ของแต่ละชุดวิชา

3.7 ก�ำหนดเวลาการศึกษา
มหาวิทยาลัยก�ำหนดเวลาทีน่ กั ศึกษาควรใช้ในการศึกษาชุดวิชาแต่ละชุดวิชาในแต่ละสัปดาห์
เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละชุดวิชา
จะก�ำหนดเวลาในการศึกษาแตกต่างกันตามเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ทั้งนี้เวลาศึกษา
ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกระจายเวลาส�ำหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุเป็น
สัญลักษณ์ คือ 6 (อ – ส – ป - ก) = 18 ชั่วโมง ก�ำหนดเวลาการศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา
ดังนี้

1. ก�ำหนดเวลาการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ก�ำหนดเวลาการศึกษาส�ำหรับชุดวิชาทั่วไป
6 (อ – ส – ป - ก) = 18 ชั่วโมง
6 หมายถึง 6 หน่วยกิต
อ หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา/
			
เอกสารคัดสรร/แหล่งความรู้คัดสรร
ส หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
และเอกสารแนะน�ำ
ป หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการท�ำกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ก หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
คือ สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าและ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 6 (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
			 6 - 6 หน่วยกิต
			 14 - ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารคัดสรร/
					 แหล่งความรู้คัดสรร ประมาณ 14 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�ำประมาณ
					 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
			 0 - ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ
			 2 - ศึกษาจากสือ่ และกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ คือ สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า
					 และ/หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รูปแบบที่ 2 6
			 6 			 12 					
			 2 					
			 2 			 2 					

(12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6 หน่วยกิต
ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารคัดสรร/แหล่งความรู้คัดสรร
ประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�ำประมาณ
2 ชั่วโมง / สัปดาห์
กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ศึกษาจากสือ่ และกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ คือ สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า
และ/หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษาส�ำหรับชุดวิชาที่มีการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม
กรณีของหลักสูตรที่ก�ำหนดให้มีชั่วโมงการฝึกปฎิบัติตามมตารฐานวิชาชีพ ให้ก�ำหนดระยะ
เวลาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพนั้นๆ

2. ก�ำหนดเวลาการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ก�ำหนดเวลาการศึกษาชุดวิชาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้
6 (อ – ส – ป - ก) = 18 ชั่วโมง
6 หมายถึง 6 หน่วยกิต
อ หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร
ส หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
					 และเอกสารแนะน�ำ
ป หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการท�ำกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ก หมายถึง เวลาที่ใช้/สัปดาห์ ในการศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ
					 สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
					 สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 6 (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
			 6 - 6 หน่วยกิต
			 14 - ศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร ประมาณ 14 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�ำประมาณ
					 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 0 - ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ
			 2 - ศึ ก ษาจากสื่ อ และกิ จ กรรมปฏิ สั ม พั น ธ์ 2 ลั ก ษณะ คื อ สั ม มนา
					 แบบเผชิ ญ หน้ า และผ่ า นสื่ อ อี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ สั ม มนาผ่ า นสื่ อ
					 อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมายเหตุ รูปแบบที่ 1 ส�ำหรับชุดวิชาที่มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 25 = 22.5 ชั่วโมง ดังนี้
1) สัมมนาแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จ�ำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง และ
สั ม มนาผ่ า นสื่ อ อี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 12 ชั่ ว โมง หรื อ 2) สั ม มนาผ่ า นสื่ อ อี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทั้งหมด 24 ชั่วโมง
รูปแบบที่ 2 6 (13-2-1-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
			 6 - 6 หน่วยกิต
			 13 - ศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร ประมาณ 13 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�ำประมาณ
					 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 1 - กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาแบบ
					 เผชิญหน้าและผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์
					 ทั้งหมด ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมายเหตุ รูปแบบที่ 2 ก�ำหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 40 = 36 ชั่วโมง ดังนี้ 1) สัมมนา
แบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จ�ำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง กิจกรรมภาค
ปฏิบัติ ประมาณ 12 ชั่วโมง และสัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนา
ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 36 ชั่วโมง
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รูปแบบที่ 3 6 (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
			 6 - 6 หน่วยกิต
			 12 - ศึกษาจากประมวลเอกสารคัดสรร ประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้และเอกสารแนะน�ำ ประมาณ
					 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - กิจกรรมภาคปฏิบัติประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
			 2 - ศึกษาจากสือ่ และกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ 2 ลักษณะ คือ สัมมนาแบบเผชิญ
					 หน้าและผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือสัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์
					 ทั้งหมด ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมายเหตุ รูปแบบที่ 3 ก�ำหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 50 = 45 ชั่วโมง ดังนี้ 1) สัมมนาแบบ
เผชิญหน้า 2 ครั้ง จ�ำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง กิจกรรมภาคปฏิบัติ
ประมาณ 12 ชั่วโมง และสัมมนาผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนาผ่านสื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 48 ชั่วโมง
ระยะเวลาการศึกษาส�ำหรับชุดวิชาที่มีการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม
กรณีของหลักสูตรที่ก�ำหนดให้มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ก�ำหนดระยะ
เวลาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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4.1 ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมภาคบังคับ นักศึกษาทุกคนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เป็นการสัมมนาแบบเข้มใช้เวลา
2 วัน เพื่อท�ำความเข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดของโครงสร้าง เนื้อหา
สาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผน
การเรียนร่วมกัน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

4.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
การจัดปฏิสัมพันธ์ จะจัดตามประเภทของชุดวิชาตามหลักสูตร ดังนี้
1. ชุดวิชาแกน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละแขนงวิชาได้
เรียนชุดวิชาอันเป็นพื้นฐานของแขนงวิชานั้น ๆ ชุดวิชาประเภทนี้เน้นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามที่ระบุไว้ในประมวลสาระชุดวิชา การพบปะกับอาจารย์อาจจะไม่มี หรือหากมีก็ประมาณร้อยละ 25
(หรือประมาณ 18 ชั่วโมง) ของแต่ละชุดวิชา การพบปะกับอาจารย์ท�ำได้ในลักษณะดังต่อไปนี้คือ การ
สัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม และการพบปะเป็นรายบุคคล โดยการพบปะจะจัดให้นักศึกษาพบกับ
อาจารย์ตามศูนย์ภาคหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2. ชุดวิชาเฉพาะและชุดวิชาเลือกเสรี นอกจากนักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
แล้วยังต้องการพบปะในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มและการพบปะรายบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้การพบปะ
ดังกล่าวจะประมาณร้อยละ 25 ของเวลาพบปะที่ก�ำหนดตามหน่วยกิต เฉพาะชุดสัมมนานั้นจะเป็นการ
พบปะเพื่อเสนอปัญหา การน�ำปัญหาไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเสนอผลการศึกษา
ของปัญหานั้นต่อกลุ่ม นอกจากนี้อาจจะพบปะอาจารย์เป็นรายบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้ การพบปะดังกล่าว
จะประมาณร้อยละ 50 (หรือประมาณ 36 ชั่วโมง) ของแต่ละชุดวิชา
3. สั ม มนาเข้ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ โครงสร้างชุดวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ขั้นๆ ละ
3 หน่วยกิต การเข้ารับการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ขนั้ ที่ 1 ก�ำหนดให้สมั มนาเข้ม 2 ครัง้ ส่วนวิทยานิพนธ์
ขัน้ ที่ 2-4 ก�ำหนดให้สมั มนาเข้ม 1 ครัง้ โดยนักศึกษาอาจนัดหมายอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ขอรับค�ำแนะน�ำ
เป็นการส่วนตัวได้แล้วแต่จะตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์แต่ละขั้น
มีดังนี้
ขั้นที่ 1		 การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
				 การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ
ขั้นที่ 2		 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นที่ 3		 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล
ขั้นที่ 4		 การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน”
รายละเอียดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ดังนี้
ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ จัดท�ำและเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การพิจารณาและอนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ์ การท�ำวิจัยตามโครงการวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
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1. การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชาครบตาม
หลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชาก�ำหนด
1.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องโดยลงทะเบียนได้ไม่เกิน
ภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�ำสาขาวิชา ให้ลงทะเบียนเกินกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ครบจ�ำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว
จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบผ่านการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์
1.4 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์แล้วต้องจัดท�ำและเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้วนักศึกษาต้องเข้าสัมมนา
เข้มตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
1.5 นักศึกษาจัดท�ำโครงการวิทยานิพนธ์ เมื่อโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณา
และอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
1.6 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
1.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์
2. ระยะเวลาในการท�ำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องท�ำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก�ำหนด หาก
นักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่ก�ำหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอ
ผ่อนผันได้หากมีเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิง่ โดยนักศึกษายืน่ ค�ำร้องขอขยายเวลาการศึกษาต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ 1 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
3. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
3.1 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท�ำ
วิจัย โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาท�ำวิจัย ความสามารถในการน�ำเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการ
เขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความ
ชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค�ำถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการสอบโดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
3.2 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ กระท�ำโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 เงื่อนไขในการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
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		 1) นักศึกษาสามารถสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
		 2) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้าย
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสอบ
		 3) คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ้ อ งเข้ า ร่ ว มการสอบและประเมิ น ผล
วิทยานิพนธ์ทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถด�ำเนินการสอบได้ให้ด�ำเนินการ
สอบวิทยานิพนธ์ใหม่ มิฉะนัน้ ถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์เป็นโมฆะและถือว่าผ่านเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์
ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ภายใน 30 วันหลังสอบ
		 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท�ำให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
		 4) นักศึกษามีสทิ ธิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 2 ครัง้ กรณีทสี่ อบปกป้องวิทยานิพนธ์
ครั้ ง แรกไม่ ผ ่ า นนั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ส อบใหม่ อี ก 1 ครั้ ง โดยยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอสอบปกป้ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ่ อ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก
		 5) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ พ ร้ อ มบทความผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ ตามจ�ำนวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 6) นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ผ่านระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการ
ซ�้ำซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 7) ผลงานวิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�ำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
		 8) ผลงานวิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�ำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติโดย
บทความที่น�ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)
4. สัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก�ำหนดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 ครั้ง
รายละเอียดการศึกษาชุดวิชาการท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาโท
แผน ข ก�ำหนดให้นักศึกษาต้องท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยหรือศึกษาใน
หัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยหรือตามหลักวิชาการ สามารถน�ำไปใช้
อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหรือท�ำการวิจัยต่อไปได้ การศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีขนั้ ตอนดังนี้ ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ จัดท�ำและเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เมื่อได้รับการอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วท�ำการวิจัยหรือศึกษาตามโครงร่างการศึกษา
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ค้นคว้าอิสระ เขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ การส่งเล่มการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ และผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
1. การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เมื่อลงทะเบียนเรียนชุด
วิชา ครบตามหลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชาก�ำหนด
1.2 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมกับการสอบ
ประมวลความรู้ในภาคการศึกษาเดียวกัน
1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระครบหน่วยกิตที่ก�ำหนดใน
หลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้วต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและส่งเล่มสมบูรณ์
1.4 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วต้องจัดท�ำและ
เสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการ
อนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
1.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา จะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติ
1.6 เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�ำสาขาวิชาก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
1.7 อาจารย์ทปี่ รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผูป้ ระเมินความก้าวหน้าในการท�ำ การ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. ระยะเวลาในการท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาต้องท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาทีก่ ำ� หนด
ไว้ หากนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่ก�ำหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่
สามารถขอผ่อนผันได้หากมีเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิ่งโดยนักศึกษายื่นค�ำร้องขอขยายเวลาการ
ศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคราวละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
3. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.1 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท�ำ
วิจัยหรือศึกษาในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยหรือตามหลักวิชาการ
สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหรือท�ำการวิจัยต่อไปได้ โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษา
ท�ำวิจัย หรือเรื่องที่ศึกษา ความสามารถในการน�ำเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความ
รอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำการวิจัยหรือเรื่องที่ศึกษา ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความ
ชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค�ำถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการสอบ โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
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3.2 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ กระท�ำโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาแต่งตั้ง จ�ำนวน 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน/นอกสาขาวิชาเป็นกรรมการ
3.3 เงื่อนไขในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
		 1) นักศึกษาสามารถสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตาม
หลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
		 2) นักศึกษาต้องเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบ
ขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันสอบ
		 3) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมิน
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถด�ำเนินการสอบได้
ให้ด�ำเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นโมฆะ
และถือว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยประเมินจาก
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ การแจ้งผลสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระแจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ภายใน 30 วันหลังสอบ
		 4) นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 ครั้ง กรณีที่สอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นค�ำร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก
		 5) นักศึกษาต้องส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ�ำนวนและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 6) นักศึกษาต้องส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
หรือการซ�้ำซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 7) ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
5. สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ โครงสร้างชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1
มี จ�ำนวน 48 หน่วยกิต แบ่งเป็น 12 ขั้น ๆ ละ 4 หน่วยกิต ส่วนโครงสร้างชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 2.1 มีจ�ำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 12 ขั้น ๆ ละ 3 หน่วยกิต การเข้ารับการ
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 1 ก�ำหนดให้สัมมนาเข้ม 2 ครั้ง ส่วนดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่ 2-12 ก�ำหนดให้
สัมมนาเข้ม 1 ครั้ง โดยนักศึกษาอาจนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับค�ำแนะน�ำเป็นการส่วนตัวได้
แล้วแต่จะตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของดุษฎีนิพนธ์แต่ละขั้น มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การเลือกปัญหาวิจัย
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3 การออกแบบการวิจัย
ขั้นที่ 4 การน�ำเสนอและสอบโครงการ การปรับปรุงโครงการหลังการสอบ
ขั้นที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นที่ 6 การทดสอบเครื่องมือ
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ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
ขั้นที่ 9
ขั้นที่ 10
ขั้นที่ 11
ขั้นที่ 12

การเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
การเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การส่งบทความพร้อมเสนอตีพิมพ์
สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน”

รายละเอียดการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกก�ำหนดให้
นักศึกษาต้องท�ำดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัย หรือศึกษาในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจเพื่อ
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ หรือสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อม
โยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืน ๆ อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถน�ำ
ไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการวิจัยระดับสูงต่อไปได้ การท�ำดุษฎีนิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้
ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ ลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จัดท�ำและเสนอหัวข้อพร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดท�ำและเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและ
อนุมตั โิ ครงการดุษฎีนพิ นธ์ การท�ำวิจยั ตามโครงการดุษฎีนพิ นธ์ การเขียนดุษฎีนพิ นธ์ การสอบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์ การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์
1. การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
1.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต
1.3 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้วต้องจัดท�ำและเสนอหัวข้อ
พร้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามวิธี
การที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ให้
2. การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
2.1 เมื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วนักศึกษาต้องจัดท�ำและเสนอโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระท�ำโดยคณะกรรมการสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน ประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกหรือกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกเป็นประธาน
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม จ�ำนวน 1-2 คน เป็นกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
กรณีทอี่ าจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์รว่ ม มีจำ� นวน 2 คน ก�ำหนดให้ตอ้ งเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา จ�ำนวน 1 คน
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2.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่าน
การพิ จ ารณาและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสอบโครงการดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เมื่ อ โครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้
2.3 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับโครงการดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
3. การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
3.1 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการท�ำ
วิจัย โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาท�ำวิจัย ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ความสามารถในการน�ำเสนอ
ผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ ความรอบรู้ใน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณ
และไหวพริบในการตอบค�ำถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโดยมี
การติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
3.2 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ กระท�ำโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย
กรณีมีความจ�ำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์มากกว่า 5 คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
3.3 เงื่อนไขในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
		 1) นักศึกษาสามารถสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
		 2) นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้าย
จากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสอบ
		 3) คณะกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต้ อ งเข้ า ร่ ว มการสอบและประเมิ น ผล
ดุษฎีนิพนธ์ทั้งคณะ คณะกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถด�ำเนินการสอบได้ให้ด�ำเนินการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นโมฆะ และถือว่าผ่านเมื่อได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก การแจ้งผลสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ภายใน 30 วันหลังสอบ
		 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท�ำให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
		 4) นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 2 ครั้ง กรณีที่สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นค�ำร้องขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ต่อ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก
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		 5) นักศึกษาต้องส่งดุษฎีนพิ นธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทความผลงานจากดุษฎีนพิ นธ์
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 6) นักศึกษาต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ผ่านระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการ
ซ�้ำซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 7) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต /ประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนส�ำเร็จการ
ศึกษาส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกคน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกทักษะที่จ�ำเป็น
ของวิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เวลาในการ
อบรมประมาณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง
7. การสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิต เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนส�ำเร็จ
การศึกษาส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความ
เป็นผูน้ ำ� และความสามารถในการแก้ปญ
ั หา เสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการท�ำงาน
เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้น�ำทาง
วิชาการ
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1.3 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
		 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาหรือชุดวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชานั้น
		 ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
1.4 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้
ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

2.1 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน มีหน้าทีส่ อนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว ทัง้ นีส้ ามารถเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาของหลักสูตร
		 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
2.2 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ ภี าระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้ำได้ไม่เกิน 2 คน
		 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ
เท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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		 กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ�ำนวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
2.3 อาจารย์ผสู้ อนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน
้ สูง ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำ
หรืออาจารย์พเิ ศษทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชา
ที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
		 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาหรือชุดวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชานั้น
		 ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
2.4 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้
ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง

3. หลักสูตรปริญญาโท

3.1 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน มีหน้าทีส่ อนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว ทัง้ นีส้ ามารถเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาของหลักสูตร
		 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒขิ นั้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
3.2 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ ภี าระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้ำได้ไม่เกิน 2 คน
		 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
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ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย			
		 กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยจะเสนอจ�ำนวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
3.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้
ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง และการ
สอบประมวลความรู้แก่นักศึกษา
3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำ� แหน่งรองศาสตราจารย์และมีผล
งานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
		 1) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
		 2) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
			 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
			 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3.6 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติซงึ่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรือ่ ง
		 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก� ำ หนดข้ า งต้ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
3.7 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.8 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

94

คู่มืออาจารย์บัณฑิตศึกษา มสธ.

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3.9 อาจารย์ผสู้ อบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรหรือผูท้ รง
คุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.10 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4. หลักสูตรปริญญาเอก

4.1 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน มีหน้าทีส่ อนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว ทัง้ นีส้ ามารถเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาของหลักสูตร
		 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
4.2 อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ ภี าระหน้าทีใ่ นการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องอยูป่ ระจ�ำหลักสูตรนัน้ ตลอดระยะ
เวลาที่ จั ด การศึ ก ษา จ� ำ นวนอย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ น กว่ า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้ำได้ ไม่เกิน 2 คน
		 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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		 กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยจะเสนอจ�ำนวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
4.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ทมี่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้ทำ� หน้าที่
ให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง
4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
4.5 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
		 1) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
		 2) อาจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์รว่ มทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
5 เรื่อง
			 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนด
ข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์สงู มากเป็นทีย่ อมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
			 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม
4.6 ประธานกรรมการสอบดุษฎีนพิ นธ์ ต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
5 เรื่อง
		 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก� ำ หนดข้ า งต้ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
4.7 อาจารย์ผสู้ อบดุษฎีนพ
ิ นธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
4.8 อาจารย์ผสู้ อนหลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำ หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของชุดวิชาหรือรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
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และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้
รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
			 ในกรณีชุดวิชาหรือรายวิชาที่สอนไม่ใช่ชุดวิชาในหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งทางวิชาการต�ำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ ท�ำหน้าทีอ่ าจารย์
ผูส้ อนได้

5.2 มาตรฐานภาระอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร 1 คน เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์หลัก ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ของนักศึกษารวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาค
การศึกษา
2. กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด�ำรงต� ำ แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษารวมได้
ไม่เกิน10 คนต่อภาคการศึกษา
3. กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด�ำรงต� ำ แหน่ ง
ศาสตราจารย์และมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า
15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
4. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้
คิดสัดส่วนของนักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ�ำนวนนักศึกษาที่ท�ำการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
5. อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ /
ดุษฎีนพิ นธ์ และ/หรืออาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ และ/หรืออาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรนัน้ ด้วย
อนึ่ง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. อาจารย์ประจ�ำ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ�ำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
2. อาจารย์ประจ�ำ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไม่ได้เกิน 15 คน
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หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้
คิดสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ�ำนวนนักศึกษาที่ท�ำการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระ
งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ดุษฎีนิพนธ์หลัก

5.3 มาตรฐานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการคัดเลือกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าที่เสนอเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา เสนอผลการคัดเลือกนักศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

2. คณะกรรมการผลิต/บริหารชุดวิชา

คณะกรรมการผลิต/บริหารชุดวิชา มีหน้าที่ในการผลิตสือ่ การสอนทีป่ ระกอบด้วยเนือ้ หา
สาระและกิจกรรมการสอน การดูแลคุณภาพสือ่ การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดย
แต่งตัง้ จากอาจารย์ประจ�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร/ชุดวิชาทีผ่ ลิต รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีความช�ำนาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

3. คณะกรรมการตัดสินผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการตัดสินผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการพิจารณาการ
ตัดสินผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา
ก�ำหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชา และผู้บริหารหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4. คณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

คณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ก�ำกับดูแลความ
ก้าวหน้าและควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แต่งตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี

5. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มีหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยจะต้องเข้าร่วมประเมินผลทั้งคณะ และถือว่าผ่านเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก
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5.4 มาตรฐานการประเมินผล
การวัดผลการศึกษาในชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแยกเป็นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และ
การสอบรายบุคคล ดังนี้

1. การสอบจากข้อสอบอัตนัย

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

2. การท�ำรายงาน

เช่น การท�ำกิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนกิจกรรม แบบฝึกปฏิบตั ิ ทบทวน รายงานและงาน
เขียนเชิงวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
1) งานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎีที่เรียน
2) ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์
3) การน�ำทฤษฎีมาใช้ประโยชน์ในงาน

3. การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการศึกษา
อื่น ๆ ดังนี้

การประเมินจากการเข้ารับการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม หรือกิจกรรมพบปะนักศึกษา
1) การมาเข้ารับการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ก�ำหนด
2) การน�ำเสนองาน
3) การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย		

4. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สาํ หรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เพือ่ วัดความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วของ
นักศึกษาโดยนักศึกษามีสทิ ธิสอบประมวลความรูเ้ มือ่ สอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือก�ำลังศึกษา
ชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
การสอบให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่าเพิม่ เติมให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ซึง่ การสอบปากเปล่า เน้นการวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหา ประเด็นค�ำถาม
เกี่ยวกับโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาเลือกท�ำ หรือค�ำถามเกี่ยวกับการผสมผสานทฤษฎี
ความรูท้ ศี่ กึ ษามาจากหลักสูตร ส่วนการสอบประมวลความรูภ้ าคข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี
และภาคประยุกต์ ทั้งนี้การสอบข้อเขียนเน้นการวัดผล 3 ประเด็น คือ 1) ความเข้าใจและวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่างชัดเจน 2) การผสมผสานความรู้ทั้งมวลเพื่อมาแก้ปัญหา และ 3) การแสดงวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยพิจารณาจากผลงาน ระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง กระท�ำโดยคณะกรรมการ
สอบประมวลความรูแ้ ยกตามหลักสูตรหรือ แขนงวิชา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยผ่านความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ไม่เกิน 2 ครั้ง
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5. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความ
รูข้ องนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระท�ำโดยคณะ
กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ�ำนวนไม่เกิน 2 คน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และถือว่าสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อคณะกรรมการสอบทัง้ คณะมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสทิ ธิสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่เกิน 2 ครั้ง
6. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความ
รูข้ องนักศึกษาด้วยวิธกี ารสอบปากเปล่า กระท�ำโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และ
ถือว่าสอบผ่านเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียง
ข้างมาก นักศึกษามีสทิ ธิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 2 ครั้ง

7. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว
ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในทฤษฎีพื้นฐาน
และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวัดศักยภาพในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระท�ำโดยคณะ
กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกิน
3 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำ
สาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน 2 ครั้ง

8. การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

เป็นการสอบเพือ่ ประเมินผลงานดุษฎีนพิ นธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบ
ด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และ
การประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระท�ำโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวนไม่เกิน
5 คน ทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และ ถือว่าสอบผ่านเมือ่ ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบดุษฎีนพิ นธ์โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก นักศึกษามีสทิ ธิ
สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 2 ครั้ง

9. การสอบภาษาอังกฤษ

การสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาก�ำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้จดั ท�ำรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และรายวิชาภาษา
อังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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5.5 สัดส่วนในการประเมินผล
มหาวิทยาลัยก�ำหนดสัดส่วนการประเมินผลชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยประมาณดังนี้

1. ชุดวิชาระดับที่ 1

ชุดวิชาแกนก�ำหนดสัดส่วนการประเมินผลระหว่างการสอบกับผลงาน รายงาน หรืองาน
ปฏิบัติอื่นที่มอบให้นักศึกษาท�ำไว้โดยประมาณ 80 : 20

2. ชุดวิชาระดับที่ 2

ชุดวิชาที่มีเนื้อหาประสมประสานระหว่างพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัยก�ำหนด
สัดส่วนการประเมินผลระหว่างการสอบกับผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นที่มอบให้นักศึกษาท�ำไว้
โดยประมาณ 50 : 50

3. ชุดวิชาระดับที่ 3

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ และชุดวิชาที่มี
ลักษณะพิเศษ ก�ำหนดสัดส่วนการประเมินผลระหว่างการสอบกับผลงาน รายงาน หรืองานปฏิบัติอื่นที่
มอบให้นักศึกษาท�ำไว้โดยประมาณ 20 : 80
ทั้งนี้ สัดส่วนการประเมินผลของแต่ละชุดวิชาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง/
บริหารชุดวิชา พิจารณาตามความเหมาะสมกับความยากง่ายของชุดวิชา โดยมีการก�ำหนดไว้ในหลักสูตร/
โดยคณะกรรมการตัดสินผลสอบชุดวิชาเห็นชอบและให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผล
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1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ปรับโครงสร้าง
และหน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
1) องค์ประกอบ
		 1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
		 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธาน
		 3. ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาที่เปิดสอน
กรรมการ
			 ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้แทน
		 4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3-5 คน
กรรมการ
		 5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3-5 คน
กรรมการ
		 6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการ
กรรมการ
		 7. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
		 8. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในส�ำนักบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 9. เลขานุการส�ำนักบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
2) หน้าที่
		 1. เสนอแนะนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อสภาวิชาการ
		 2. ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการเปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
		 3. พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
		 4. ก�ำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
		 5. ควบคุมการด�ำเนินงานบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
		 6. แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
		 7. พิจารณาคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษบัณฑิตศึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะ
		 8. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์
		 9. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
		 10. พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
		 11. รับรองวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
		 12. แต่งตั้งคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
		 13. แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา
		 14. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
		 15. ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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3) วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 2 ปี
		 การพิ จ ารณาเชิ ญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกและภายในจะพิ จ ารณาจากผู ้ แ ทน
สาขาวิชาการด้านต่าง ๆ

2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา

สภาวิชาการก�ำหนดให้สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องแต่งตั้งคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา โดยมีโครงสร้างและหน้าที่ ดังนี้
1) องค์ประกอบ
		 1. ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชา
ประธาน
		 2. ผู้แทนหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรละ 1 คน
กรรมการ
		 3. ผู้แทนกรรมการประจ�ำสาขาวิชา 1 คน
กรรมการ
		 4. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน
กรรมการ
		 5. ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงาน
กรรมการและเลขานุการ
			 บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 1 คน
		 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส�ำนักวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
			 (เลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา)
กรณีที่สาขาวิชาใดมีการเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว สามารถแต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์
เพิ่มได้อีก 1 คน และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน
2) หน้าที่
		 1. ด�ำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการด�ำเนินงาน
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 2. พิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
		 3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
		 4. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
		 5. อนุมัติการตัดสินผลสอบก่อนเสนอคณะกรรมการตัดสินผลสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
		 6. อนุมัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเสนอคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
		 7. อนุมัติ/ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
		 7.1 การเปลี่ยนแผนการศึกษา
		 7.2 การโอน/ย้ายหลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
		 7.3 การเปลี่ยนภาคการศึกษา
		 7.4 การเพิ่ม/ถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
		 7.5		 การลาพักการศึกษา
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เกี่ยวข้อง

		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
		

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16

การต่อสถานภาพการศึกษา
การโอนชุดวิชาที่ศึกษาจาก มสธ.
การเทียบโอนวิชา/รายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การเทียบประสบการณ์
การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การพิจารณาและอนุมัติหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบทดแทน
การย้ายสนามสอบ
การสอบ ณ ต่างประเทศ
ประสานงานการลงทะเบียน การสอน และการสอบกับหน่วยงานที่

8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชามอบหมาย
3) วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 2 ปี

4) ขั้นตอนในการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ�ำสาขาวิชา ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

			 1. สาขาวิชารวบรวมรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาให้
ครบทุกต�ำแหน่ง ยกเว้นต�ำแหน่งผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา* เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาแต่งตั้ง
		 อนึ่ง การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชานั้น จะ
ด�ำเนินการเมือ่ สาขาวิชาได้เสนอหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีค่ าดว่าจะเปิดสอนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาระยะนั้นต่อสภาวิชาการแล้ว (มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534)
			 2. เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่งตั้ง
แล้ว ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาจัดประชุม เพื่อเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ประจ�ำสาขาวิชา และให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
			 *วิธกี ารเลือกผูแ้ ทนคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�ำสาขาวิชา ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
			 1. จัดประชุมคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเฉพาะที่เป็นคณาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
โดยมีประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาเป็นประธาน
			 2. ผลการคัดเลือกผูแ้ ทนคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา เพือ่ ร่วมเป็นคณะ กรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ให้เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาพิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข พิจารณาแต่งตั้ง				
		 อนึ่ง การด�ำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษาร่วมเป็นกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำสาขาวิชา ให้อิงแนวปฏิบัติในการเลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
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			 1. ให้ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชา เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้คณาจารย์
ประจ�ำในแต่ละสาขาวิชาเลือกคณาจารย์ประจ�ำในสาขาวิชานัน้ จ�ำนวน 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ
		 การเลือกกรรมการสภาวิชาการ ให้ด�ำเนินการเลือกก่อนที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งพ้นวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งไม่น้อยกว่า 30 วัน
			 2. ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
				 1) เป็นคณาจารย์ประจ�ำของสาขาวิชา และได้ปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
				 2) เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจและทัศนคติทดี่ ตี อ่ การศึกษาในระบบเปิด
				 3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบ ใจกว้าง และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
				 4) เป็นผู้ที่มีความตั้งใจท�ำงานเพื่อส่วนรวม และสามารถอุทิศเวลาให้แก่
งานของมหาวิทยาลัยได้แต็มที่
			 3. วิธีการเลือกรรมการสภาวิชาการ ให้ด�ำเนินการดังนี้
				 1) ให้คณาจารย์ประจ�ำเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ตามจ�ำนวนที่
คณาจารย์ประจ�ำของสาขาวิชานั้น ๆ เห็นสมควร โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคณาจารย์ประจ�ำ
ที่เข้าร่วมประชุมรับรองไม่น้อยกว่า 3 คน
				 2) การเลือกให้กระท�ำโดยการลงคะแนนลับ
				 3) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ
			 กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน
และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

6.2 หน่วยงานที่รองรับงานบัณฑิตศึกษา
สภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบให้สำ� นักบัณฑิต
ศึ ก ษา ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานและบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด�ำเนินงานของส�ำนักบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการจัดตั้งส�ำนัก
บัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทีท่ ำ� หน้าทีร่ องรับการสนับสนุนการด�ำเนินการจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นทางการ ซึง่ โครงสร้างการด�ำเนินงานของส�ำนักบัณฑิตศึกษา มีการ
ปรับรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภายในส�ำนักบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานภายในส�ำนักบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ปรากฎในแผนภูมิที่ 6.1
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โครงสร้างการบริหารงานภายในส�ำนักบัณฑิตศึกษา
ส�ำนักบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบัณฑิตศึกษา

สำ�นักงานเลขานุการ
s งานอ�ำนวยการ
s งานบริหารทั่วไป
s งานประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มสธ.
sงานบริการห้องบริการบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
s งานบริหารและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
งานปฐมนิ
เทศและอบรมเข้ม/พิเศษ
s
s งานสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา
s งานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
s งานรับสมัคร
s งานทะเบียนและค�ำร้อง
s งานจัดสอบรายบุคคลและประเมินผลสอบ
s งานเอกสารส�ำคัญ

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ
s งานบริหารจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ
s งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ
sงานบริการหลักสูตรนานาชาติ
s งานโครงการพิเศษ

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
s งานส่งเสริมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
s งานส่งเสริมมาตรฐานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
s งานส่งเสริมมาตรฐานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ส�ำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้
		 1.1 งานอ�ำนวยการ รับผิดชอบ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรับส่งหนังสือราชการ
งานบุคคลและพัฒนาบุคลากร งานประชุม งานอาคารสถานที่และซ่อมบ�ำรุง งานประสานและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้รถยนต์/ส�ำนัก/ห้องประชุม งานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ
ค�ำสั่งและประกาศของทางราชการ รวมทั้งการจัดท�ำฐานข้อมูลบุคลากรและจัดเก็บสถิติวันลาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
		 1.2 งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี การจัด
ท�ำแผนกลยุทธ์ งานงบประมาณ งานการเงิน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ดูแลการน�ำส่งเงินรายได้
เข้ า กองคลั ง การอนุ มั ติ ง บประมาณค่ า ล่ ว งเวลา งานพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปี
		 1.3 งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. รับผิดชอบ เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ซึง่ เป็นการประชุมระดับนโยบายบัณฑิตศึกษาเพือ่ การรักษามาตรฐาน
การศึกษา ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนการประชุม ขั้นปฏิบัติการระหว่างประชุม และภาระงานหลังการ
ประชุมหลายขั้นตอน อาทิ การกลั่นกรอง/ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมให้ถูกต้องตามเกณฑ์/
ระเบียบ ประสานงานร่วมกับสาขาวิชาในการปรับแก้ไขข้อมูลในระเบียบวาระการประชุม จัดท�ำหนังสือ
เชิญประชุม อ�ำนวยความสะดวกผู้เข้าประชุม จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของที่ประชุม จดบันทึกการประชุม จัดท�ำรายงานการประชุม จัดท�ำค�ำสั่งตามมติที่ประชุม
เวียนแจ้งสาขาวิชาและแจ้งในระบบ ตามมาตรฐานระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ เวียนแจ้งมติที่
ประชุมที่เร่งด่วน วางแผนและเตรียมการประชุม ควบคุมติดตามงานร่วมกับสาขาวิชา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
		 1.4 งานบริการห้องบริการบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ รวม
ทัง้ ให้บริการแก่นกั ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในห้องบริการบัณฑิตศึกษา โดยให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์และแนะน�ำการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น SPSS/การใช้ Template การสืบค้นข้อมูล
ต่างๆและบริการออกผลการพิมพ์ โดยเรียกเก็บค่าบริการและน�ำส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยทุกวัน
นอกจากนั้นยังให้บริการให้ข้อมูลการด�ำเนินงาน/การประสานงานต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การ
เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แก่ นักศึกษาและผู้สนใจ รวมทั้งการประเมินความคิดเห็นจากแบบส�ำรวจความ
พึงพอใจ โดยประมวลผลเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
2) ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้
		 2.1 งานรับสมัคร รับผิดชอบ การจัดท�ำประกาศการรับสมัครทุกหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา การจัดท�ำระเบียบการสมัครในแต่ละปีการศึกษา การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา งานบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร การ
ประสานงานกับสาขาวิชาเพื่อด�ำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร การประกาศผลการคัดเลือก การจัดส่งผลการ
คัดเลือกและเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ งานท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาและผูเ้ รียนตามโครงการสัมฤทธิบตั รบัณฑิตศึกษา งานจัดท�ำแฟ้มประวัตผิ ผู้ า่ นการคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และงานจัด
เก็บสถิติที่เกี่ยวข้อง
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		 2.2 งานทะเบียนและค�ำร้อง รับผิดชอบ การจัดท�ำปฏิทินการศึกษา การจัดท�ำ
คู่มือลงทะเบียนเรียนประจ�ำปีการศึกษาและตารางสอบไล่ประจ�ำภาคของแต่ละปีการศึกษา งานบริการ
รับลงทะเบียนเรียนและรับค�ำร้องต่างๆ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร งานบริการข้อมูลการ
ลงทะเบียนแก่ส�ำนักบริการการศึกษาเพื่อการจัดส่งเอกสารชุดวิชา งานบริการข้อมูลการลงทะเบียนใน
แต่ละชุดวิชาแก่ทุกสาขาวิชาเพื่อวางแผนการจัดกลุ่มสัมมนาเสริม-เข้มชุดวิชา งานบริการข้อมูลการ
ลงทะเบียนในทุกชุดวิชาให้ส�ำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อเตรียมการจัดพิมพ์ข้อสอบและจัดสนามสอบไล่
ประจ�ำภาคการศึกษา การบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการเรื่องงานทะเบียน
และค�ำร้องแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตลอดระยะ
เวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานทะเบียนนักศึกษา รวมทั้ง
การรายงานงานการเงินที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่กองคลัง และงานจัดเก็บสถิติท่ีเกี่ยวข้อง
		 2.3 งานจัดสอบรายบุคคลและประมวลผลสอบ รับผิดชอบ การประสานงานกับ
สาขาวิชาต่างๆ เพือ่ จัดส่งรายชือ่ กรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประสาน
และติดตามสาขาวิชาในการจัดส่งข้อสอบไปทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาแบบทดสอบตามก�ำหนดเวลานัดหมาย
การจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบ การคัดแยกกระดาษค�ำตอบอัตนัย/ปรนัยจากสนาม
สอบไล่/สอบซ่อมทั่วประเทศ การจัดส่งการดาษค�ำตอบอัตนัยให้ทุกสาขาวิชาเพื่อตรวจให้คะแนน การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกคะแนนผลสอบอัตนัยในแต่ละชุดวิชาที่ได้รับคืนจากสาขาวิชา การ
ประมวลผลสอบชุดวิชาปกติระดับบัณฑิตศึกษาทุกชุดวิชาที่เปิดสอน/ชุดวิชาวิทยนิพนธ์/การศึกษา
ค้ น คว้ า อิ ส ระ/ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ / การสอบประมวลความรู ้ / การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ / การอบรมเข้ ม เสริ ม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน การจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผล
สอบ การด�ำเนินการเพื่อแจ้งผลสอบแก่นักศึกษาทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์ทาง SMS และงานจัดเก็บ
สถิติที่เกี่ยวข้อง
		 รับผิดชอบการจัดท�ำหนังสือเชิญกรรมการสอบชุดวิชาวิทยนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ประสานงานการจัดเตรียมห้องสอบ อุปกรณ์โสตทัศน์รองรับการจัดสอบตามที่
สาขาวิชาแจ้ง การประสานการจัดสอบประมวลความรู้ การจัดสอบวัดคุณสมบัติ การจัดสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาเอก การจ่ายค่าตอบแทนและเอกสารหลักฐานทางการเงินต่างๆ ในการจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประสานงานการจัดสอบทดแทนและการจัดสอบ ณ ต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และงานจัดเก็บสถิติที่เกี่ยวข้อง
2.4 งานเอกสารส�ำคัญ รับผิดชอบ การตรวจสอบโครงสร้างการศึกษาแก่ผขู้ อส�ำเร็จ
การศึกษา การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการส�ำเร็จการศึกษา การออกเอกสารส�ำคัญแก่นักศึกษาปัจจุบัน
และผู้ส�ำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต การเข้าปกปริญญาบัตร งานจัดเรียงปกปริญญาบัตร
ก่อนและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การจัดส่งปริญญาบัตรให้นักศึกษาทางไปรษณีย์กรณีไม่มา
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และงานจัดเก็บสถิติที่เกี่ยวข้อง
3) ฝ่ายกิจกรรมปฏิสมั พันธ์บณ
ั ฑิตศึกษา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้
		 3.1 งานบริหารและพัฒนาการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษารับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(1) ประสานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดหาทรัพยกรส�ำหรับ
การใช้ทรัพยาร่วมกันในการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ได้แก่ การจัดหาสถานที่
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และอุปกรณ์โสตทัศน์ ห้องพัก อาหาร ยานพาหนะ และอืน่ ๆ กับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ. และหน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ หน่ ว ยบริ ก ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ศูนย์เฉพาะกิจบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการจัดหาสถานที่เพิ่มเติมส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน
(2) งานเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โดยการจัดท�ำแผน
และตารางการเรียนการสอนและการใช้ทรัพยกรส�ำหรับการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา เผย
แพร่ข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ SMS อีเมล์ เบิกเอกสารการสอนให้กับอาจารย์การและจัดท�ำฐานข้อมูล
การเบิกเอกสาร งานส�ำเนาเอกสารและจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
		 (3) วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนางานจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โดยรับผิดชอบ
การจัดท�ำแบบประเมิน การรวบรวม และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
ส�ำหรับสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา (มคอ.) การบริการการให้
ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ รวมทั้งน�ำผลการวิเคราะห์มาพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ตลอดจนจัดท�ำระเบียบ ประกาศแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
3.2 งานปฐมนิเทศและอบรมเข้ม/พิเศษ รับผิดชอบ งานปฐมนิเทศและอบรมเข้ม/พิเศษ
แบ่งภาระงานออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบการจัดงานให้กับสาขาวิชาจ�ำนวน 12 สาขาวิชา
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ดังนี้
		 (1) จัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการวางแผนและรวบรวมข้อมูลความต้องการของสาขาวิชาในการจัดการเรียนการ
สอน จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดปฐมนิเทศ จัดท�ำจดหมายแจ้งนักศึกษา การจัดท�ำ
ค�ำสั่งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ การจัดประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตรวจสอบให้เป็นตามระเบียบประกาศที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด การจัดปฐมนิเทศตามที่สาขาวิชามอบหมาย จัดท�ำสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการจัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา
		 (2) จัดอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์บัณฑิตศึกษา โดยการจัดกิจกรรมก่อนการ
ส�ำเร็จการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยการวางแผนและรวบรวมข้อมูลความต้องการของสาขาวิชาในการอบรมเข้ม/เสริม
ประสบการณ์บัณฑิตศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในจัดอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์บัณฑิต
ศึกษา การจัดท�ำจดหมายแจ้งนักศึกษา การจัดท�ำค�ำสั่งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ การจัดท�ำประมาณการ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยโดยตรวจสอบให้ เ ป็ น ตามระเบี ย บประกาศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนด จั ด อบรมเข้ ม /เสริ ม
ประสบการณ์ ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดนักศึกษาไปดูงานภายนอก จัดท�ำสถิติวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลการอบรมเข้ม/เสริมประสบการณ์บัณฑิตศึกษา
(3) จัดกีฬาบัณฑิตศึกษา โดยด�ำเนินการจัดท�ำโครงการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ท�ำการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหานักกีฬา ท�ำการปฐมนิเทศนักกีฬา ประชุมคณะ
กรรมการอ�ำนวยการกีฬามหาวิทยาลัย ท�ำการฝึกซ้อมนักกีฬา พานักศึกษาไปแข่งขัน การเงินและจัดหา
วัสดุสำ� หรับใช้ในการแข่งขัน ท�ำประกันชีวติ จัดท�ำค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬา ท�ำหนังสือ
เชิญและขออนุมัติต้นสังกัดของนักกีฬา
3.3 งานสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา รับผิดชอบ งานสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา แบ่งภาระงาน
ออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบการจัดงานให้กับสาขาวิชาจ�ำนวน 12 สาขาวิชา ดังนี้
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		 (1) การจัดสัมมนาเสริมประจ�ำชุดวิชา โครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริญญาโท โดยการน�ำข้อมูลจากสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มนักศึกษา จ�ำนวนวิทยากร
จ�ำนวนห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละชุดวิชามาวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท�ำตารางการจัดสัมมนาในแต่ละภาคการศึกษา
ตรวจสอบการจัดกลุ่มนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จัดท�ำค�ำสั่งวิทยากร จัดท�ำหนังสือเชิญ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอก ขออนุญาตต้นสังกัด จัดท�ำประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินของวิทยากร ของหน่วยบริการบัณฑิตศึกษาก่อนการเปิดภาคการ
ศึกษาและหลังสิ้นภาคการศึกษา ของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เบิกค่าตรวจรายงานประจ�ำ
ชุดวิชา เบิกค่าตอบแทนการสัมมาแบบออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง รวมทั้งการจัดท�ำ
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดสัมมนาเสริมประจ�ำภาคการศึกษา
		 (2) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาประจ�ำชุดวิชา รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก
สาขาวิ ช าและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เตรี ย มการจั ด งานสั ม มนาเข้ ม ประจ� ำ ชุ ด วิ ช าใน ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอกของแต่ละสาขาวิชา โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาวางแผน
เตรียมงานก่อนการจัดสัมมนาให้เป็นไปตาม ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ ตรวจสอบ
การจัดวิทยากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. จัดหารถส�ำหรับพา
นักศึกษาไปดูงาน จัดท�ำประมาณการค่าใช้จ่ายให้กับวิทยากร เจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ จัดท�ำค�ำสั่ง หนังสือ
เชิญวิทยากรและขออนุมัติต้นสังกัด ให้มีความถูกต้องและชัดเจน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง
เพื่อดูแลความเรียบร้อยในการจัดงาน การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับการด�ำเนินการมาจัดท�ำสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลการจัดสัมมนาเข้มประจ�ำภาคการศึกษา
		 (3) จัดอบรมเข้มชุดฝึกปฏิบตั ิ จัดสัมมนาเข้มชุดฝึกปฏิบตั โิ ดยด�ำเนินการจัดประชุม
ก่อนการจัดสัมมนาเข้มชุดฝึกปฏิบัติแต่ละชุดวิชาเนื่องจากแต่ละชุดวิชามีรายละเอียดแตกต่างกัน
ประสานงานติดต่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเพื่อขออนุญาตให้นักศึกษาของ มสธ.ไป
ฝึกปฏิบตั ทิ วั่ ประเทศ จัดท�ำหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปฝึกปฏิบตั ิ และเรียนเชิญวิทยากรในการรับนักศึกษา
ให้อยู่ในความดูแล ตลอดจนการเบิกเงินค่าตอบแทนให้วิทยากรและสถานที่ฝึกปฏิบัติ จัดท�ำจดหมาย
แจ้งนักศึกษา ท�ำค�ำสั่งวิทยากรภายใน/ภายนอก/เจ้าหน้าที่ จัดท�ำประมาณ จัดท�ำประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด จัด
ท�ำสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดอบรมเข้มชุดฝึกปฏิบัติบัณฑิตศึกษา
3.4 งานวิทยานิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ รับผิดชอบ งานวิทยานิพนธ์/งาน
ค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ แบ่งภาระงานออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบการจัดงานให้กับสาขา
วิชาจ�ำนวน 12 สาขาวิชา ดังนี้
		 (1) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้ม จัดท�ำค�ำสั่งวิทยากรภายใน
ภายนอก และเจ้าหน้าที่กองกลาง หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ก องกลางในการสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ บิ ก เงิ น ค่ า ตอบแทนอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ประจ�ำภาคการศึกษา การจัดส่งและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อส่งให้งานประเมินผลไป
วิเคราะห์ จัดท�ำสถิติข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
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		 (2) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้ม จัดท�ำค�ำสั่งวิทยากรภายใน
ภายนอก และเจ้าหน้าที่กองกลาง หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ก องกลางในการสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เบิ ก เงิ น ค่ า ตอบแทนอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ประจ�ำภาคการศึกษา จัดท�ำสถิติข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์สรุปข้อมูล
และผลการจัดสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์
		 (3) จัดสัมมนาเข้มชุดวิชาค้นคว้าอิสระ รับผิดชอบโดยการติดต่อขอข้อมูลจาก
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาเข้ม จัดท�ำค�ำสั่งวิทยากรภายใน
ภายนอก และเจ้าหน้าที่กองกลาง หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ก องกลางในการสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ บิ ก เงิ น ค่ า ตอบแทนอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ประจ�ำภาคการศึกษาตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนดไว้ จัดท�ำฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ จัดท�ำสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดสัมมนาเข้มค้นคว้าอิสระ
4) ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 3 งาน ดังนี้
		 4.1 งานส่งเสริมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบงาน การจัดประชุม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล จัดท�ำคู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดท�ำข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
		 4.2 งานส่ ง เสริ ม มาตรฐานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ / วิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
รับผิดชอบงาน จัดท�ำคู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จัดท�ำ Template
การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ การตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประสานและก�ำกับการตรวจรูปแบบ (กรณีการจ้างบุคลากรภายนอกท�ำหน้าที่
ตรวจรู ป แบบ) ประสานงานการตรวจความถู ก ต้ อ งของภาษาอั ง กฤษในบทคั ด ย่ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ /
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประสานงานการจัดท�ำเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (กรณีการจ้างท�ำเล่มที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ) และ
สนั บ สนุ น และประสานการให้ ทุ น อุ ด หนุ น ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ / วิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสนับสนุนการตรวจการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.3 งานส่งเสริมมาตรฐานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงาน สนับสนุน
การจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท�ำข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องการเผย
แพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ สนับสนุนการประกวดดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
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5) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 4 งาน ดังนี้
		 5.1 งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบการ
ประสานงานร่วมกันสาขาวิชาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การจัดท�ำระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
		 5.2 งานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบงานรับสมัคร
นักศึกษา ลงทะเบียนต่างๆ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานประเมินผลการศึกษา และงานส�ำเร็จการ
ศึกษา
		 5.3 งานบริการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบงานปฐมนิเทศนักศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดงานประสบการณ์มหาบัณฑิต
		 5.4 งานโครงการพิเศษ รับผิดชอบ งานพัฒนาโครงการ ประสานงานและพัฒนา
โครงการพิเศษ การวิเคราะห์ตลาด และความคุ้มค่าทางการลงทุน งานบริหารโครงการ และประเมิน
ความส�ำเร็จของโครงการ
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