
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เร่ือง  การดํ าเนินการเกี่ยวกับชุดวิชาวิทยานิพนธ

      ชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ  และการสอบประมวลความรู

เพือ่อนวุติัใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  วาดวยการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
และประกาศนียบัตรบัณฑิต  พ.ศ. 2547  อธิการบดีโดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 
11/2548  เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2548 จงึก ําหนดหลกัเกณฑวาดวยการด ําเนนิการเกีย่วกบัชดุวชิาวทิยานิพนธ  
ชดุวชิาการศึกษาคนควาอิสระ  และการสอบประมวลความรู   ไวดังนี้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  เร่ือง การดํ าเนินการเกี่ยวกับ
ชดุวชิาวทิยานพินธ  ชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ  และการสอบประมวลความรู "

หมวด 1  ขั้นตอนการดํ าเนินการชุดวิชาวิทยานิพนธ

ขอ 2 การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ
2.1 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธไดจะตองไดหนวยกิตสะสม

ไมนอยกวา 20 หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํ ากวา 3.00 จาก 4 ชุดวิชา
ทีศึ่กษาและสอบผาน

2.2 นกัศกึษาจะตองลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ 1  วิทยานิพนธ 2 และวิทยานิพนธ 3
ตามล ําดบั  เมือ่นกัศึกษาสอบผานวิทยานิพนธ 1 แลวนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ชดุวชิาวทิยานิพนธ 2 และ 3 ในภาคการศึกษาเดียวกันได

2.3 ชดุวชิาวทิยานพินธจะไมมีการสอบขอเขียนปลายภาค  แตนักศึกษาจะตองเขารวม
การสัมมนาเขม

ขอ 3 ข้ันตอนกอนการสัมมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 1
3.1 นกัศกึษาทีม่คุีณสมบติัครบถวนจะไดรับใบลงทะเบยีนเรยีนและแบบเสนอวทิยานพินธ

(บศ.001 และ บศ.002) จากมหาวิทยาลัย
3.2 นกัศกึษากรอกขอความในแบบที่ไดใหสมบูรณแลวจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยภายใน

ระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยกํ าหนดกอนวันเปดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
ขอ 4 การสมัมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 1

4.1 นกัศกึษาเขาสมัมนาเขมเพื่อพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธ
ตามวนัและเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
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4.2 นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติจาก
มหาวทิยาลยั  และมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ขอ 5 การตดัสินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ 1
5.1 นกัศกึษาเสนอโครงการวิทยานิพนธตามหัวขอที่ไดรับอนุมัติตออาจารยที่ปรึกษา

วทิยานพินธภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
5.2 อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธเปนผูประเมินผล  และจะพิจารณาตัดสินผลโครงการ

วทิยานิพนธ ตามขอ 11
ขอ 6 การสมัมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 2

6.1 นกัศกึษาเขาสัมมนาเขมเพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจัยและรับการอบรมความรูเกี่ยวกับ
การวเิคราะหขอมูลตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

6.2 นกัศกึษาเสนอรางระเบียบวิธีการวิจัยและเครื่องมือการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ

6.3 อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธพิจารณาใหความเห็นชอบ  และหากมีขอบกพรอง
นกัศกึษาจะตองแกไขใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ 7 การตดัสินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ 2
7.1 นกัศกึษาเสนอแนวทางการวิเคราะหขอมูล
7.2 อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธประเมินผล  และพิจารณาตัดสินผลในแนวทางใด

แนวทางหนึ่งตามขอ 10
ขอ 8 การสมัมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 3

8.1 นกัศกึษาเขาสมัมนาเขมเพื่อเสนอรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามวันและเวลาที่
มหาวทิยาลัยกํ าหนด

8.2 นกัศกึษาเสนอรางวทิยานพินธฉบับสมบูรณตออาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ
8.3 อาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธพจิารณาและใหขอเสนอแนะ
8.4 นกัศกึษาปรบัปรุงวทิยานพินธตามขอเสนอแนะของอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธเพือ่

จดัสงใหมหาวทิยาลยัตามจ ํานวนและเวลาทีก่ ําหนด
ขอ 9 การสอบชุดวิชาวิทยานิพนธ 3

9.1 นกัศกึษายืน่ค ํารองขอสอบวิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดตอ
ประธานกรรมการบณัฑติศกึษาประจ ําสาขาวชิากอนก ําหนดสอบไมนอยกวา 30 วัน

9.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชา  ตรวจสอบความถูกตองของการเสนอ
แตงตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แตงตั้ง
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9.3 นกัศกึษาเสนอวทิยานพินธฉบับสมบูรณตอคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ
9.4 สํ านกับณัฑติศึกษา  จัดใหมีการสอบขึ้นตามวัน  เวลา ที่คณะกรรมการสอบกํ าหนด

ทัง้นี ้ หากนกัศกึษามีความประสงคจะสํ าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดจะตอง
ดํ าเนนิการในระยะเวลาที่กํ าหนดในแตละภาคการศึกษา  ดังนี้
9.4.1 ภาคการศกึษาที่ 1  นักศึกษาจะตองสอบภายใน 15 พฤศจิกายน
9.4.2 ภาคการศึกษาที่ 2  นักศึกษาจะตองสอบภายใน 15 พฤษภาคม
9.4.3 ภาคพเิศษ  นักศึกษาจะตองสอบภายใน 15 กรกฎาคม

9.5 คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ จะตองเขารวมการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธใน
วนัสอบทัง้คณะ  มฉิะนั้นถือวาการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนโมฆะ
และการประเมินผลสอบวิทยานิพนธจะประเมนิผลวทิยานพินธทัง้ฉบบั  และถือวาผาน
เมือ่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธโดยประเมินจากคะแนน
เสยีงขางมาก และจะแจงผลการสอบวิทยานิพนธผานประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ ําสาขาวิชา  ภายใน 30 วันหลังสอบ

ขอ 10 การประเมนิผลชดุวชิาวทิยานพินธ 1  2  และ 3  ก ําหนดใหใชสัญลกัษณ ดังนี้
10.1 P (Passed)  หมายถึง  สอบผาน
10.2 U (Unsatisfactory)  หมายถงึ  สอบไมผานและนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน

และเขาสัมมนาเขมใหม
10.3 I (Incomplete)  หมายถงึ  การประเมินผลยังไมสมบูรณ เนื่องจากตองปรับปรุง

แกไขบางสวน  หรือไมไดเขาสอบ
10.4 N (Not Graded and Credited)  หมายถงึ  ไมนับคะแนน
10.5 กรณนีกัศกึษาไดรับผลสอบเปนสญัลกัษณ  I นกัศกึษาตองลงทะเบยีนเพือ่แกสัญลกัษณ  I

ภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวในหลักสูตร  หากไมลงทะเบียนเพื่อแกสัญลักษณ  I
ในภาคการศกึษาใด  นักศึกษาตองชํ าระคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยและคาบํ ารุงหองสมุด
ในภาคการศึกษานั้น

10.6 การบนัทกึผลสอบจะบันทึกในภาคการศึกษาหลังสุดตามที่เปนจริง
สวนผลการสอบสัญลักษณ I หรือ U จะบนัทึกเปน N

ขอ 11 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
11.1 นกัศกึษาสงวทิยานิพนธฉบับที่ใชในการสอบใหสํ านักบัณฑิตศึกษา  จํ านวน 1 เลม

พรอมกบัทีน่กัศกึษาสงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และกรรมการสอบวิทยานิพนธ
กอนวันสอบอยางนอย  15  วัน
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11.2 นกัศกึษาสามารถรับวิทยานิพนธฉบับที่ผานการตรวจรูปแบบคืนดวยตนเองในวันสอบ
หรือทางไปรษณีย

11.3 นกัศกึษาตองชํ าระคาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองของภาษาในบทคัดยอ
วทิยานพินธ ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
เมือ่นกัศกึษาผานการสอบวทิยานพินธแลว  จะตองแกไขเนือ้หาและรปูแบบการพมิพ

วทิยานพินธใหเรียบรอย แลวสงวทิยานพินธเสนอผานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธกอนสงส ํานกับณัฑติศึกษา เพือ่
ตรวจรปูแบบครัง้สดุทายใหเปนไปตามทีม่หาวทิยาลยัก ําหนดแลว จงึเสนอคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั
สุโขทยัธรรมาธริาช  เพือ่รับรองวิทยานิพนธ

ขอ 12 การรบัรองวิทยานิพนธ
12.1 เมือ่นกัศกึษาผานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธคร้ังสุดทายแลว  นักศึกษาจะตอง

ดํ าเนนิการสงสิ่งตอไปนี้ไปยังสาขาวิชาที่ศึกษา
12.1.1 วทิยานพินธฉบับสมบูรณ  จํ านวน 5 ชุด
12.1.2 หนาอนมุติัวิทยานิพนธ  จํ านวน 7 ชุด
12.1.3 สํ าเนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละ 40 ชุด
12.1.4 แผนบนัทกึขอมลูทีบ่รรจเุนือ้หาทัง้หมดของวทิยานพินธ จ ํานวน 1 ชดุ
12.1.5 แผนบนัทกึขอมูลที่บรรจุเฉพาะบทคัดยอภาษาไทย/อังกฤษ จํ านวน 1 ชุด

12.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชารวบรวมผลการสอบและรายงาน
วทิยานพินธ  เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใหรับรองวทิยานิพนธภายในกํ าหนดเวลา  ดังนี้
12.2.1 นกัศกึษาทีจ่ะสํ าเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 1 จะตองสง

วทิยานพินธฉบับสมบูรณภายในวันที่ 15 มกราคม
12.2.2 นักศกึษาทีจ่ะส ําเรจ็การศกึษาภายในภาคการศกึษาที ่2  จะตองสงวทิยานิพนธ

ฉบบัสมบูรณภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
12.2.3 นกัศกึษาทีจ่ะส ําเร็จการศึกษาภายในภาคพิเศษ จะตองสงวิทยานิพนธ

ฉบับสมบูรณภายในวันที่ 15 กันยายน
ขอ 13 การสํ าเร็จการศึกษา

13.1 เมือ่คณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช รับรองวทิยานพินธแลว
หากมกีารแกไขนักศึกษาจะตองดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

13.2 ผลงานวทิยานพินธทีผ่านการพจิารณาแลวจะตองไดรับการตพีมิพ หรืออยางนอย
ดํ าเนนิการใหผลงานหรอืสวนหนึง่ของผลงานไดรับการยอมรบัใหตีพมิพในวารสาร
หรือส่ิงพมิพทางวชิาการหรอืเสนอตอทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ
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13.3 สํ านกับณัฑติศึกษาจะตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อการสํ าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได
ผานการรบัรองวทิยานิพนธ  และจะเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
และหลงัจากนัน้จะเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสํ าเร็จการศึกษาตอไป

13.4 มหาวทิยาลยัจะถอืวนัที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบเปนวันที่สํ าเร็จการศึกษา
13.5 นกัศกึษาตองช ําระคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต และคาธรรมเนียม

การออกเอกสารสํ าคัญ ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

หมวด 2   ขัน้ตอนการด ําเนนิการชดุวชิาการศกึษาคนควาอิสระ

ขอ 14 การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
14.1 นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระไดจะตองไดหนวยกิตสะสม

ไมนอยกวา 30 หนวยกติ และมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ ากวา 3.00 จาก 6 ชดุวชิาที่ศึกษา
และสอบผาน

14.2 นกัศกึษาที่มีคุณสมบัติครบถวนจะไดรับใบลงทะเบียน  และแบบเสนอ
การศึกษาคนควาอิสระ(บศ. ข1 และ บศ. ข2) จากมหาวิทยาลัย

14.3 นกัศกึษากรอกขอความในแบบที่ไดใหสมบูรณแลวจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาการลงทะเบียนที่กํ าหนดในแตละภาคการศึกษา

ขอ 15 การสมัมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
15.1 นกัศกึษาตองเขาสัมมนาเขมเพื่อพิจารณาหัวขอการศึกษาคนควาอิสระและโครงราง

การศึกษาคนควาอิสระ
15.2 การสมัมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระซึ่งแตละสาขาวิชาจะจัดไดไมเกิน 2 คร้ัง

คร้ังละไมเกนิ 2 วนั ทัง้นี ้การก ําหนดระยะเวลาเปนไปตามความเหมาะสมตามเนือ้หาสาระ
และดลุยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ

ขอ 16 การสอบชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
16.1 นกัศกึษายืน่ค ํารองขอสอบการศึกษาคนควาอิสระตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัย

ก ําหนดตอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชากอนการกํ าหนดสอบ
ไมนอยกวา 15 วัน

16.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชา  ตรวจสอบความถูกตองของการเสนอ
แตงตัง้คณะกรรมการสอบการศกึษาคนควาอสิระ  เพือ่เสนอคณะกรรมการบณัฑติศกึษา   
ประจํ าสาขาวชิาแตงตัง้

16.3 นกัศกึษาเสนอการศกึษาคนควาอสิระฉบบัสมบูรณตอคณะกรรมการสอบการศกึษา
คนควาอสิระ
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16.4 สํ านกับณัฑติศกึษา  จดัใหมกีารสอบขึน้ตามวนั  เวลา  ทีค่ณะกรรมการสอบก ําหนด
ทัง้นี ้ หากนกัศกึษามคีวามประสงคจะส ําเรจ็การศกึษาในภาคการศกึษาใดจะตอง
ดํ าเนนิการในระยะเวลาทีก่ ําหนดในแตละภาคการศกึษา  ดังนี้
16.4.1 ภาคการศกึษาที ่1 นกัศกึษาจะตองสอบภายใน 15 พฤศจกิายน
16.4.2 ภาคการศกึษาที ่2 นกัศกึษาจะตองสอบภายใน 15 พฤษภาคม
16.4.3 ภาคพเิศษ  นกัศกึษาจะตองสอบภายใน 15 กรกฎาคม

16.5 คณะกรรมการสอบการศกึษาคนควาอสิระ จะตองเขารวมการสอบและประเมินผล
การศกึษาคนควาอสิระในวนัสอบทัง้คณะ  มฉิะนัน้ถอืวาการสอบการศกึษาคนควาอสิระ
เปนโมฆะ  และการประเมินผลสอบการศึกษาคนควาอิสระจะประเมนิผลการศกึษา
คนควาอสิระทัง้ฉบบั  และถือวาผานเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สอบการศึกษาคนควาอิสระอยางเปนเอกฉันท และจะแจงผลสอบการศึกษา
คนควาอสิระผานประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชา  ภายใน 30 วัน
หลังสอบ

ขอ 17 การประเมนิผลชดุวชิาการศกึษาคนควาอสิระ ก ําหนดใหใชสัญลกัษณ ดังนี้
17.1.1 P (Passed)  หมายถึง  สอบผาน
17.1.2 U (Unsatisfactory)  หมายถงึ  สอบไมผานและนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน

และเขาสัมมนาเขมใหม
17.1.3 I (Incomplete)  หมายถงึ  การประเมินผลยังไมสมบูรณ เนื่องจากตองปรับปรุง

แกไขบางสวน  หรือไมไดเขาสอบ
17.1.4 N (Not Graded and Credited)  หมายถึง  ไมนับคะแนน
17.1.5 กรณนีกัศกึษาไดรับผลสอบเปนสญัลกัษณ  I นกัศกึษาตองลงทะเบยีน

เพือ่แกสัญลกัษณ  I  ภายในภาคการศึกษาถัดไป และตองเขารับการ
สัมมนาเขมคร้ังใดครั้งหนึ่งตามที่อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระกํ าหนด

17.1.6 กรณแีกไขเพิ่มเติมแตไมผานการประเมินภายในภาคการศึกษานั้น
จะไดผลเปนสัญลักษณ U  นกัศกึษาตองลงทะเบียนใหมในภาคการศึกษาใด
กไ็ดและตองเขารับการสัมมนาเขมตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

17.1.7 การบนัทกึผลสอบจะบันทึกในภาคการศึกษาหลังสุดตามที่เปนจริง
สวนผลการสอบสัญลักษณ I หรือ U จะบนัทึกเปน N

ขอ 18 การตรวจรูปแบบการศึกษาคนควาอิสระ
18.1 การตรวจรปูแบบการศึกษาคนควาอิสระ  ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา

การศึกษาคนควาอิสระ
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18.2 นกัศกึษาสงปกการศึกษาคนควาอิสระ  บทคัดยอภาษาไทย  และหนาอนุมัติการ
ศึกษาคนควาอิสระ  อยางละ 1 ชุด ใหสํ านักบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบกอนวันสอบ
อยางนอย 7 วัน  และสามารถรับคืนดวยตนเองในวันสอบ  หรือทางไปรษณีย

ขอ 19 การรับรองการศึกษาคนควาอิสระ
19.1 นกัศกึษาจะตองดํ าเนินการสงสิ่งตอไปนี้ยังสาขาวิชาที่ศึกษา

19.1.1 การศกึษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ  จํ านวน 3 ชุด
19.1.2 หนาอนมุติัการศึกษาคนควาอิสระ  จํ านวน 5 ชุด

19.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชารวบรวมผลสอบและรายงานการศึกษา
คนควาอสิระ  ภายในกํ าหนดเวลา  ดังนี้
19.2.1 นกัศกึษาทีจ่ะส ําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 1 จะตองสงการศึกษา

คนควาอิสระฉบับสมบูรณภายในวันที่ 15 มกราคม
19.2.2 นกัศกึษาทีจ่ะส ําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 2 จะตองสงการศึกษา

คนควาอิสระฉบับสมบูรณภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
19.2.3 นกัศกึษาทีจ่ะส ําเรจ็การศกึษาภายในภาคพเิศษ จะตองสงการศกึษาคนควาอิสระ

ฉบับสมบูรณภายในวันที่ 15 กันยายน
ขอ 20 การสํ าเร็จการศึกษา

20.1 เมือ่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชา รับรองการศึกษาคนควาอสิระแลว
หากมกีารแกไขนกัศกึษาจะตองด ําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วนั

20.2 สํ านกับณัฑติศึกษาจะตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อการสํ าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทีผ่านการรบัรองการศึกษาคนควาอิสระ  และจะเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให
ความเหน็ชอบ  หลังจากนั้นจะเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสํ าเร็จการศึกษาตอไป

20.3 มหาวทิยาลยัจะถอืวนัที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบเปนวันสํ าเร็จการศึกษา

หมวด 3   ขั้นตอนการดํ าเนินการสอบประมวลความรู
ขอ 21 การสอบประมวลความรู

21.1 นกัศกึษาจะมีสิทธิสอบประมวลความรู  เมื่อสอบผานชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือกํ าลัง
ศึกษาชดุวชิาในภาคการศึกษาสุดทาย  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
การสอบประมวลความรูใหสอบขอเขยีนเปนหลกั  สวนการสอบปากเปลาเพิม่เตมิใหอยูใน
ดุลยพนิจิของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ ําสาขาวชิา

21.2 การสอบประมวลความรูภาคขอเขยีนประกอบดวย  2  สวน  คือ  ภาคทฤษฎ ี และ
การประยกุต  โดยมรีะยะเวลาในการสอบรวมกนัไมนอยกวา 6 ชัว่โมง
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ขอ 22 การประเมนิผลการสอบประมวลความรู
22.1 คณะกรรมการสอบประมวลความรูแยกตามหลักสูตรหรือแขนงวิชามีจํ านวน

อยางนอย  3 คน แตไมเกิน 5  คน  ประกอบดวย
22.1.1 ประธานกรรมการสอบประมวลความรู  1  คน
22.1.2 กรรมการสอบประมวลความรู 2 - 4  คน วาระการท ําหนาที ่1 ป

แตอาจไดรับเลอืกใหดํ ารงตํ าแหนงใหมอีกได
22.2 การประเมนิผลการสอบประมวลความรูแบงการประเมินผลแยกเปนฉบับตามการสอบ

และกํ าหนดใหใชสัญลักษณ  ดังนี้
22.2.1 P  หมายถงึ  สอบผานทั้งการสอบขอเขียน  และสอบปากเปลา

กรณทีี่มีการสอบปากเปลาดวย
22.2.2 I  หมายถงึ  สอบไมผานทั้งการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา

หรืออยางใดอยางหนึ่งสํ าหรับการประเมินผลครั้งแรกนักศึกษาตองลงทะเบยีน
เพือ่แกสัญลกัษณ I ภายในระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรทีก่ ําหนดไว
หากนกัศกึษาไมลงทะเบยีนเพือ่แกสัญลกัษณ I ในภาคการศกึษาใด
นกัศกึษาตองช ําระคาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลยัก ําหนดในภาคการศกึษานั้น

22.2.3 U  หมายถงึ  ไมสามารถสอบผานในการสอบประมวลความรูที่
ลงทะเบยีนเพือ่แกสัญลกัษณ I หากนกัศกึษาไดผลการประเมนิเปนสญัลกัษณ U
ถอืวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา

        ประกาศ   ณ  วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548 

(ลงนาม)               ปรัชญา  เวสารัชช
(ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช)

          อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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