
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เพือ่อนวุติัใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  วาดวยการศกึษาระดบัมหาบณัฑติ
และประกาศนยีบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2547  อธิการบดีโดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่
11/2548  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2548 จึงกํ าหนดหลักเกณฑวาดวยการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  ไวดังนี้

ขอ 1   ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช วาดวยการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

ขอ 2   ในประกาศนี้
" มหาวทิยาลัย "     หมายถงึ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
" สภาวิชาการ "     หมายถงึ     สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
" คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา "     หมายถงึ     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
  สุโขทัยธรรมาธิราช
" สาขาวิชา "     หมายถงึ     สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด 1    การเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญ
ขอ 3 นกัศกึษาทดลองเรยีนจะเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได เมื่อสอบผานชุดวิชาในระดับ

บัณฑติศกึษาทีส่าขาวิชากํ าหนดใหเรียนโดยมีผลสอบไมต่ํ ากวาระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ในภาคการศึกษาแรก
ขอ 4 ระยะเวลาการทดลองเรียนใหถือเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

หมวด 2     การเปลี่ยนแผนการศึกษา

ขอ 5 การเปลีย่นแผนการศึกษาจะกระทํ าไดเฉพาะนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอ 6 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเปลี่ยนแผนการศึกษาใหยื่นคํ ารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบคํ ารอง

ทีม่หาวทิยาลัยกํ าหนด

ขอ 7 มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชา  จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยน
แผนการศกึษาตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ

ขอ 8 นกัศกึษาทีไ่ดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแผนการศึกษาตองชํ าระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก ําหนด
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ขอ 9 เมือ่การเปลีย่นแผนการศึกษาไดรับอนุมัติแลว ชุดวิชาที่นักศึกษาเคยศึกษาและสอบผานใน
หลกัสตูรแผนการศึกษาเดิมจะไดรับการโอนเขาในหลักสูตรตามแผนการศึกษาใหมตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ
และใหนบัรวมระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม

หมวด 3    การถอนชุดวิชาและการลาพักการศึกษาระหวางภาคการศึกษา

ขอ 10 หากนกัศกึษาประสงคจะถอนชดุวชิาทัง้หมดทีล่งทะเบยีนเรยีนไวหรือลาพักการศึกษาในภาค
การศกึษาใด  นกัศกึษาจะตองยืน่ค ํารองลาพกัการศกึษาส ําหรบัภาคการศกึษานัน้ และช ําระคารักษาสถานภาพ
การเปนนกัศกึษา ยกเวนกรณีที่ไดรับการพิจารณาใหถอนชุดวิชาหรือลาพักการศึกษาระหวางภาคการศึกษา
โดยไมตองชํ าระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาเปนกรณี ๆ ไป

หมวด 4    การลงทะเบียนเรียนเกินโครงสรางหลักสูตร

ขอ 11 ชดุวชิาทีน่กัศกึษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนเกินโครงสรางหลักสูตรในภาคการศึกษาใดตองเปน
ชดุวชิาทีม่หาวทิยาลยัเปดสอนในภาคการศกึษานัน้ในสาขาวชิาทีศึ่กษาอยู  หรือสามารถเลอืกเรยีนในสาขาวิชา
อ่ืนในระดบับัณฑติศกึษาได  และเมื่อรวมกับชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว  ตอง
ไมเกิน 15 หนวยกติตามที่สาขาวิชากํ าหนด

ขอ 12 นกัศกึษาซึง่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเปนชุดวิชาที่เกินโครงสรางหลักสูตร  ตองแจงให
มหาวทิยาลยัทราบ  โดยเขียนคํ ารองแนบมาพรอมกับการลงทะเบียนเรียน  โดยผานความเห็นชอบจากอาจารย
ทีป่รึกษาวิชาการ

ขอ 13 มหาวทิยาลยัจะแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาไวในใบรายงานผลการศึกษาและจะนํ าผล
การศกึษาไปค ํานวณคะแนนเฉลีย่ประจ ําภาคการศกึษา (GPA)  และคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)   ยกเวนในกรณทีี่
นักศึกษาประสงคที่จะไมคิดคะแนนชุดวิชาที่เรียนเกินโครงสรางหลักสูตรและไดแจงเปนหนังสือใหทาง
มหาวทิยาลัยทราบ

หมวด 5    การลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน

ขอ 14 นกัศกึษาที่ไดอักษรระดับคะแนน B  หรือ C  ในชดุวชิาใดมีสิทธิลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับ
คะแนนในชดุวชิานัน้ได 1 คร้ัง/ชุดวิชา  และถาลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนแลวปรากฏผลสอบเปน D
หรือ F ตองลงทะเบียนเรียนใหม
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ขอ 15 ก ําหนดเวลาการลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ยกระดบัคะแนนใหอยูในชวงเวลาของการลงทะเบยีนเรยีน
การเพิม่ชดุวชิา  การถอนชุดวิชาปกติตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  โดยใหใชแบบฟอรมการลงทะเบียนเรียน  
การเพิม่ชดุวชิา หรือการถอนชุดวิชาปกติ แตตองมีคํ ารองขอลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนระดับบัณฑิต
ศึกษาประกอบมาดวยทุกครั้ง

ขอ 16 การบนัทกึผลการเรยีนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนซํ้ าจะบันทึกผลการเรียนในภาคการศึกษา
หลงัสดุตามทีเ่ปนจริง  สวนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผานมาจะบันทึกโดยใชสัญลักษณ SP (Suspended
= รอผล) แตจะไมน ําไปค ํานวณคะแนนเฉลีย่ประจ ําภาคการศกึษา  (GPA) และคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)         
ซึง่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา

หมวด 6   การลงทะเบยีนและการประเมนิผลการอบรมเขมเสรมิ
ประสบการณมหาบณัฑติ

ขอ 17 นกัศกึษาจะลงทะเบียนเพื่อเขารับการอบรมเขมการอบรมเขมเสริมประสบการณ
มหาบณัฑติไดเมือ่นักศึกษาคงเหลือชุดวิชาที่ตองศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดทาย
ไมเกิน 10 หนวยกิต

ขอ 18 นกัศกึษาทีล่งทะเบียนการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตเพียงชุดวิชาเดียว
ในภาคการศึกษานั้นจะตองชํ าระคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

ขอ 19 การลงทะเบยีนการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบณัฑติจะตองอยูในชวงเวลาของ
การลงทะเบยีนเรยีน การเพิม่ชดุวชิา  และการถอนชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  โดยใชแบบฟอรมตามที่
มหาวทิยาลัยกํ าหนด

ขอ 20 การประเมินผลการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต  กํ าหนดใหใชสัญลักษณ ตอไปนี้
20.1 P (Passed)  หมายถงึ  สอบผานสํ าหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนน
20.2 U (Unsatisfactory)  หมายถงึ  สอบไมผานสํ าหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนนและ
           นกัศกึษาตองลงทะเบียนเรียนใหม

ขอ 21 ผลการประเมินการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตจะไมนํ าไปคํ านวณคะแนนเฉลี่ย
ประจํ าภาคการศกึษา (GPA) และคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) ซึง่จะปรากฏในใบรายงานผลการศกึษา

ขอ 22 นกัศกึษาทีส่อบผานชดุวชิาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลกัสตูรแลว  จะตองลงทะเบยีนอบรมเขม
เสริมประสบการณมหาบัณฑิต  ภายในระยะเวลาที่กํ าหนดในหลักสูตร  หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษามิได
ลงทะเบยีน  นกัศึกษาจะตองดํ าเนินการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา



4

หมวด 7   การลงทะเบยีนและการประเมนิผลชดุวชิาประสบการณวชิาชพีมหาบณัฑติ

ขอ 23 นกัศกึษาจะลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตได เมือ่นกัศึกษาคงเหลือ
ชดุวชิาทีต่องศกึษาตามโครงสรางหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดทายไมเกิน 10 หนวยกิต

ขอ 24 ชดุวชิาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตมีคาเทียบเทา 5 หนวยกติ  ดังนั้น  นักศึกษาจะตอง
ช ําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ เชนเดียวกับชุดวิชาปกติ

ขอ 25 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตเพียงชุดวิชาเดียวในภาค
การศกึษานัน้ จะตองชํ าระคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

ขอ 26 การลงทะเบยีนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตจะตองอยูในชวงเวลาของการ
ลงทะเบยีนเรยีน  การเพิ่มชุดวิชา  และการถอนชุดวิชา  ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  โดยใชแบบฟอรมตาม
ทีม่หาวทิยาลัยกํ าหนด

ขอ 27 การประเมินผลชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต  ก ําหนดใหใชสัญลักษณตอไปนี้
27.1 P (Passed) หมายถงึ สอบผานสํ าหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนน
27.2 U (Unsatisfactory) หมายถงึ สอบไมผานสํ าหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนน

และนกัศกึษาตองลงทะเบียนเรียนใหม
ขอ 28 ผลการประเมนิของชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตจะไมนํ าไปคํ านวณคะแนนเฉลี่ย

ประจํ าภาคการศึกษา (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ซึง่จะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา
ขอ 29 นกัศกึษาทีส่อบผานชุดวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว  จะตองลงทะเบียนชุดวิชา

ประสบการณวชิาชพีมหาบณัฑติ ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดในหลกัสตูร  หากภาคการศกึษาใดทีน่กัศึกษามิไดลง
ทะเบยีน  นกัศกึษาจะตองดํ าเนินการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

หมวด 8   การลงทะเบียนภาคพิเศษ
ขอ 30 นกัศกึษามสิีทธิลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  ไดดังนี้

30.1 ชดุวชิาวิทยานิพนธ 3
30.2 ชดุวชิาการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต หรือ

ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต
30.3 การสอบวทิยานิพนธตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
30.4 การสอบการศึกษาคนควาอิสระตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข
30.5 การสอบประมวลความรู

อนึง่ การลงทะเบียนในกรณีอ่ืน นอกจากขอ 30.1 - 30.5 ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ขอ 31 มหาวทิยาลยัจะเปดใหมีการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษปละ 1 คร้ัง  โดยมีระยะเวลา
ตามทีม่หาวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ 32 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรียนภาคพิเศษตองชํ าระคาลงทะเบียนเรียน คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
และคาบ ํารุงหองสมุดตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

หมวด 9   การตออายุสถานภาพนักศึกษา

ขอ 33 นักศึกษาที่จะขอตออายุสถานภาพการเปนนักศึกษาจะตองมีผลการศึกษาอยูในเกณฑที่จะ
สํ าเร็จการศกึษาไดในปการศกึษาทีข่อตออายสุถานภาพนัน้  และตองผานความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา
วชิาการ

ขอ 34 นกัศกึษาจะขอตออายสุถานภาพการเปนนกัศกึษาไดหนึง่ปการศกึษาและใหกระท ําไดเพยีง
คร้ังเดยีว

ขอ 35 นักศึกษาที่ประสงคจะขอตออายุสถานภาพการเปนนักศึกษา ใหยื่นคํ ารองตอมหาวิทยาลัย
กอนก ําหนดการลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายของปการศกึษาทีจ่ะสิน้สดุสถานภาพการเปนนกัศกึษา

ขอ 36 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชา จะเปนผูพิจารณาการตออายุสถานภาพ    
การเปนนกัศกึษาเปนรายกรณี และจะแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบเปนรายบุคคล

หมวด 10   คาปรับกรณีลงทะเบียนไมตรงตามกํ าหนด

ขอ 37 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากํ าหนดคาปรับในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนไมตรงตามกํ าหนด
เวนแตในกรณีที่มีความจํ าเปนและมีเหตุผลสมควร

ประกาศ ณ วันที่   16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548

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

          อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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