
- สําเนา –

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา

พ.ศ. ๒๕๕๔
----------------------

เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔
เปนตนไป แตไมใชบังคับกับนักศกึษาบัณฑติศกึษาที่เขาศกึษากอนปการศกึษา ๒๕๕๔

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่มีความกลาวไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัด หรอืแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๔ ในขอบังคับฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สถาบันอุดมศกึษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่สํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศกึษารับรองมาตรฐานการศกึษา
“บัณฑติวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานวิชาการที่

เรยีกชื่ออยางอ่ืน ที่มกีารจัดการเรยีนการสอนตามขอบังคับนี้



๒

“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ซึ่งมีหนาที่หลัก
ทางดานการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรความรวมมือของ
หลายสถาบัน อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย กับอาจารยประจําของสถาบันอ่ืนใหถือเปนอาจารยประจํา
ในความหมายของขอบังคับนี้ดวย

“อาจารยพเิศษ”หมายความวา บุคคลภายนอกที่มีประสบการณในวิชาชีพ หรือมี
ความรู ความชํานาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพเิศษ

“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา  อาจารยประจําที่มี
คุณสมบัติครบถวนในการทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และ
อาจารยผูสอบประมวลความรูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่ขางตน

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา  อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา ซึ่งอาจไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนอาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรูตามที่หลักสูตรกําหนด

“อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร” หมายความวา  อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรและหนาที่ อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา

ขอ ๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่จัด ควบคุมและอํานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ขอบังคับนี้ รวมทัง้มหีนาที่รวบรวมและเผยแพรขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ
ในแตละหลักสูตรโดยปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพ
การศกึษาของมหาวิทยาลัย

ขอ ๖ คุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนักศกึษา
๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตรในแตละสาขาวิชา ดังนี้



๓

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ หลักสูตรระดับปรญิญาโท
สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี หรอืเทยีบเทา

๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง
(๑) สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่มรีะยะเวลาการศกึษา ๖ ป หรอื
(๒) สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท หรอืเทยีบเทา

๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปรญิญาเอก
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก (มีคา

ลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตัง้แต ๓.๕๐ ขึ้นไป) หรอื
(๒) สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท หรอืเทยีบเทา หรอื
(๓) สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดี (มีคาลําดับ

ขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตัง้แต ๓.๐๐ ขึ้นไป) อาจไดรับการพจิารณาใหเขาศกึษาภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๓.๑) ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ

ปรญิญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจําสาขาวิชากําหนด
(๓.๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา

พจิารณาแลวเห็นวาสมควรรับเขาเปนนักศกึษา
๖.๒ ไมเคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด
๖.๓ เปนผูที่ไมเปนโรคหรอืภาวะอันเปนอุปสรรคในการศกึษา
๖.๔ มคีุณสมบัตอิยางอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๗ การรับเขาศกึษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกหรือวิธีการอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป
ทัง้นี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก  แตอยูระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖

มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปนนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

ขอ ๘ ประเภทของนักศกึษา
๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความวา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเขาศกึษาในหลักสูตรที่เรยีนเต็มเวลา
๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความวา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจัย โดยไมมีสิทธ์ิรับปริญญา
ประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรช้ันสูงจากมหาวิทยาลัย
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ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศกึษา
ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาพรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวา
สละสทิธ์ิ

ขอ ๑๐ ระบบการศกึษา
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค หรอืระบบหนวยการศกึษา (module)

(๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบงการศึกษาใน ๑ ปการศึกษาออกเปน ๒
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมี
ภาคฤดูรอนซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคับ ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห โดยจัดจํานวน
ช่ัวโมงเรยีนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศกึษาปกติ

ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยกระบวนวิชาที่จําเปนตองเปดสอนใน
ภาคฤดูรอนเพื่อการฝกงาน ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการ
กระบวนวิชานัน้ ไมถอืเปนการศกึษาภาคฤดูรอน  แตใหถอืเสมอืนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศกึษาปกติ

(๒) ระบบหนวยการศกึษา (module) คอื ระบบที่แบงชวงการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามหัวขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับ
เกณฑกลางของระบบทวิภาค

๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและ
กําหนดปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตให
เทยีบกับเกณฑกลางของระบบทวิภาค ดังนี้

(๑) กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง
ตอภาคการศกึษาปกติ ใหมคีาเทากับ ๑ หนวยกติ

(๒) กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ
ไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกต ิใหมคีาเทากับ ๑ หนวยกติ

(๓) กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕
ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกติ ใหมคีาเทากับ ๑ หนวยกติ

(๔) วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา
๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกต ิใหมปีรมิาณเปน ๑ หนวยกติ

๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของ
กระบวนวิชาใดใหถอืเปนโมฆะในกระบวนวิชานัน้



๕

๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ  มชีื่อกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชากํากับไว
๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยชื่อยอของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา
๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย)

แสดงถงึระดับการศกึษาของกระบวนวิชาดังนี้
“๗”  “๘”  “๙” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา
“๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสูง
“๑”   “๒” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นตน

๑๐.๗ ในกรณีที่ปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสวนงานตรวจสอบวาไมมีนักศึกษาตกคางที่
จะลงทะเบยีนเรยีนในกระบวนวิชานัน้ และใหคงรหัสกระบวนวิชานัน้ไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ ป

ขอ ๑๑ หลักสูตร
๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูง และปรญิญาเอก ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑติศกึษา

๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะ

เบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น โดยมี
หนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกติ

หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศกึษา

(๒) หลักสูตรปรญิญาโท
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตน
เช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี
หนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ



๖

หลักสูตรปรญิญาโท  แบงการศกึษาเปน ๒ แผน คอื
แผน ก เปนแผนการศกึษาที่เนนการวิจัย โดยมกีารทําวิทยานพินธ  ดังนี้

แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานพินธ
แบบ ก๒ ทําวิทยานพินธอยางนอย ๑๒ หนวยกิตและเรียนกระบวน

วิชาในระดับบัณฑติศกึษาอยางนอย ๑๘ หนวยกติ
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา และทําการคนควาแบบอิสระ

โดยทําการเรยีนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต และทําการคนควาแบบอิสระ
๓ ถึง ๖ หนวยกติ

(๓) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา

๖ ป หรอื ระดับปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา ซึ่งมลีักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ปรญิญาเอก เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู
ความเช่ียวชาญสามารถปฏบิัตงิานไดดย่ิีงขึ้น โดยมีหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกติ

หากตองการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่
จะเขาศกึษา

(๔) หลักสูตรปรญิญาเอก
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการ

เรยีนดมีาก หรอืสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่
มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คอื

แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกดิความรูใหม ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้

แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองทํา
วิทยานพินธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกติ
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แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทยีบเทา ที่มผีลการเรยีนดมีาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกติ

แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูง เพื่อกอใหเกดิความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมกีารศกึษากระบวนวิชาเพิ่มเตมิ ดังนี้

แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองทํา
วิทยานพินธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ และศกึษาวิชาในระดับบัณฑติศกึษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ

แบบ ๒.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษาวิชาในระดับ
บัณฑติศกึษาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกติ

๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบงออกเปน ๒ ประเภท คอื
(๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปน
สื่อในการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเปนดวยก็ได

(๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีโครงสราง
กระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติได
ศกึษารวมกันโดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน

๑๑.๔ ระยะเวลาการศกึษาใหเปนไปตามแผนการศกึษาของแตละหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใชเวลา

ศกึษาไมเกนิสองเทาของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศกึษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาเรียนตาม

แผนกําหนดการศกึษา
(๓) หลักสูตรปรญิญาเอก ใหใชเวลาศกึษาดังนี้

(๓.๑) สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเทา ใหใชเวลา
ศกึษาไมเกนิ ๗ ปการศกึษา

(๓.๒) สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเทา ใหใชเวลา
ศกึษาไมเกนิ ๕ ปการศกึษา

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนทางวิชาการ
หรอืมเีหตุสุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้

(๑) นักศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด บัณฑิต
วิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศกึษาขยายเวลาการศกึษาตอไดครั้งละ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิแตไมเกนิ ๒ ครัง้
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(๒) นักศึกษาที่จะไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการศึกษาตอได ผลงานวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระ จะตองมคีวามกาวหนาอยางเดนชัด

(๓) การขยายเวลาการศึกษาตอ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินเกณฑ
มาตรฐานทีก่ําหนดดังนี้

(๓.๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
ตองไมเกนิ ๓ ปการศกึษา

(๓.๒) หลักสูตรปรญิญาโท ตองไมเกนิ ๕ ปการศกึษา
(๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จ

การศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา และตองไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้น
ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยูได ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามเงื่อนไขการสําเร็จการศกึษาทีก่ําหนดไวในหลักสูตรนัน้ๆ

ขอ ๑๒ การลงทะเบยีน
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนักศึกษา

ถอืปฏบิัตดิังตอไปนี้
๑๒.๑ การลงทะเบยีนกระบวนวิชาเรยีน

๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
และระดับปรญิญาโท ใหมอีาจารยที่ปรกึษาทั่วไปทําหนาที่ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนว
การศกึษาใหสอดคลองกับแผนการศกึษา

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอกทําหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําวิทยานิพนธของ
นักศกึษา

๑๒.๑.๓ การลงทะเบยีนกระบวนวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวย
คาธรรมเนยีมการศกึษา

ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อได ชําระคาธรรมเนียมตางๆ และ
มหาวิทยาลัยไดรับหลักฐานครบถวนแลว

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยไดอักษรลําดับขั้น B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวน
วิชานัน้ซ้ําอีกไมได และใหถอืวาการลงทะเบยีนทีไ่มเปนไปตามเงื่อนไขนี้เปนโมฆะ



๙

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียน
กระบวนวิชาไดไมเกนิ ๑๕ หนวยกติ  สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบยีนกระบวนวิชาไดไมเกนิ ๖ หนวยกติ

ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจ
ลงทะเบยีนเกนิกวา ๑๕ หนวยกติ ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคฤดูรอนไดโดยให
คณบดีของสวนงานที่นักศกึษาสังกัดเปนผูพจิารณาอนุมัติ

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และ
กระบวนวิชาที่ลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขนัน้  ใหไดรับอักษรลําดับขัน้ W

๑๒.๑.๗ นักศกึษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปน
การเพิ่มพูนความรูได โดยไดรับอักษรลําดับขัน้ V

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรลําดับขั้น V แลว ประสงคจะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้นที่มีการนํามาคิดคาลําดับขั้นหรืออักษร
ลําดับขัน้ S หรอื U ใหปฏบิัตติามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ใหมีแนวปฏิบัติเปนไปตาม
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย

๑๒.๓ การลงทะเบยีนเพื่อใชบรกิารของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใชบริการ

ของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํากิจกรรมอ่ืนใด ใหดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบริการและ
ชําระคาธรรมเนยีมเพื่อใชบรกิารตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๒.๔ การลงทะเบยีนของนักศกึษาสมทบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การวัดและประเมนิผลการศกึษา

๑๔.๑ ใหมกีารประเมนิผลการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้
๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาใน

แตละกระบวนวิชา โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น
อักษรลําดับขัน้ที่ไมมคีาลําดับขั้น และอักษรลําดับขัน้ที่ยังไมมีการประเมนิผล

๑๔.๓ อักษรลําดับขัน้ ความหมาย และคาลําดับขัน้
๑๔.๓.๑ อักษรลําดับขัน้ที่มคีาลําดับขัน้ ใหกําหนด ดังนี้

อักษรลําดับขัน้ ความหมาย คาลําดับขัน้
A ดเีย่ียม (EXCELLENT) ๔.๐๐
B+ ดมีาก (VERY GOOD) ๓.๕๐



๑๐

อักษรลําดับขัน้ ความหมาย คาลําดับขัน้
B ดี (GOOD) ๓.๐๐
C+ ดพีอใช (FAIRLY GOOD) ๒.๕๐
C พอใช (FAIR) ๒.๐๐
D+ ออน (POOR) ๑.๕๐
D ออนมาก (VERY POOR) ๑.๐๐
F ตก (FAILED) ๐.๐๐

๑๔.๓.๒ อักษรลําดับขัน้ที่ไมมคีาลําดับขัน้ ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขัน้ ความหมาย

S เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)
U ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
V เขารวมศกึษา (VISITING)
W ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)

๑๔.๓.๓ อักษรลําดับขัน้ที่ยังไมมกีารประเมนิผล ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขัน้ ความหมาย

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE)
P การเรยีนการสอนยังไมสิ้นสุด

(IN PROGRESS)
T วิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ ยังอยูใน

ระหวางการดําเนนิการ (THESIS/
INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS)

๑๔.๔ อักษรลําดับขั้น I แสดงวา การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหการวัดผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรลําดับขั้น I ตองไดรับการ
อนุมัตจิากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําสวนงานที่กระบวนวิชานัน้สังกัดอยู

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษรลําดับขั้น I ใหเสร็จ
สมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรยีนสุดทายของภาคการศกึษาปกตถิัดไป หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรลําดับขัน้ I เปนอักษรลําดับขัน้ F หรอื U

๑๔.๕ อักษรลําดับขั้น P แสดงวา กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู
ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่
หลักสูตรกําหนด



๑๑

อักษรลําดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้ ตองกอน
วันสุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศกึษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนด
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น P ใหเปนอักษรลําดับขัน้ F หรอื U

๑๔.๖ อักษรลําดับขั้น T แสดงวายังไมมีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ หรือ
การคนควาแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนนิการ

๑๔.๗ อักษรลําดับขั้น V แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวม
ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไมครบตามที่กําหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนด
สําหรับการเรยีนการสอนในกระบวนวิชานัน้ อาจารยผูสอนอาจพจิารณาเปลี่ยนอักษรลําดับขัน้ V เปน W

๑๔.๘ อักษรลําดับขัน้ W แสดงวา
(๑) การลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖
(๒) การลงทะเบยีนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๒.๑.๕
(๓) การเรยีนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามขอ ๑๔.๗
(๔) นักศกึษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศกึษานัน้
(๕) นักศกึษาไดถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
(๖) นักศึกษาไมผานการพิจารณาหัวขอโครงรางฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาคเรียน

แรกที่มกีารลงทะเบยีนวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ
(๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวน

วิชาที่ลงทะเบยีน
๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษาตองไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C

หากไดต่ํากวา C ตองลงทะเบยีนเรยีนในกระบวนวิชานัน้ซ้ําอีกจนกระทั่งไดอักษรลําดับขัน้ไมต่ํากวา C
กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้น S หรือ U นักศึกษาตองได

อักษรลําดับขั้น S หากนักศึกษาไดอักษรลําดับขั้น U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะ
ไดรับอักษรลําดับขัน้ S

๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและ
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสวนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอน
กระบวนวิชา การวัดผลและการประเมนิผล สําหรับกระบวนวิชานัน้โดยอนุโลม

การพิจารณาเงื่อนไขที่ตองผานกอนของแตละกระบวนวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ผูสอนกระบวนวิชานัน้ ๆ



๑๒

๑๔.๑๑ อักษรลําดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ย (Grade Point Average, GPA)

๑๔.๑๒ การนับหนวยกติสะสม
(๑) กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดอักษรลําดับขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S เทานั้น จึง

จะนับหนวยกติของกระบวนวิชานัน้เปนหนวยกติสะสมเพื่อสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร
(๒) ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิต

สะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวและใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนกระบวนวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบยีนซ้ําได ใหนับหนวยกติสะสมไดทุกครัง้

การนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา จะไมนับรวมหนวยกิตของกระบวน
วิชาระดับปรญิญาตรขีัน้ตน

(๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทา
กัน ใหนับหนวยกติสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเทานั้น

๑๔.๑๓ มหาวิทยาลัยคํานวณคาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยจากจํานวนหนวยกิต และคาลําดับขั้น
ของกระบวนวิชาทัง้หมดที่นักศกึษาไดลงทะเบียนเรียน ยกเวนกระบวนวิชาที่ไดรับอักษรลําดับขัน้ตามขอ
๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตนและในหลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ นอกจากนั้นหาก
กระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนเรียนซ้ําได และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑
ครัง้ ใหคดิทุกครัง้

๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับ
คาลําดับขั้นของแตละกระบวนวิชา ตามขอ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น นอกจากที่ระบุไวในขอ
๑๔.๑๑ ในการหารนี้ใหมทีศนยิม ๒ ตําแหนง ในกรณีที่ทศนิยมตําแหนงที่ ๓ มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไปใหปดคา
ทศนยิมตําแหนงที่ ๒ ขึ้น

๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอ
เทียบโอนกระบวนวิชานั้นเขาไวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนได ทั้ งนี้  ตองไดรับอนุมัติจากประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ

๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา การใหอักษรลําดับขั้นในกระบวน
วิชาใด ไมถูกตอง ไม เปนไปตามหลักเกณฑ หรือไม เหมาะสม ใหอธิการบดีมี อํานาจสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อทําการสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว และใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการตามที่
เห็นสมควร



๑๓

ขอ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศกึษาและการยายสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๖ การรับโอนนักศกึษาและการเทยีบโอนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย
ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศกึษา

๑๗.๑ ทุกหลักสูตรตองกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและวิธีการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย ๔ ประเด็นหลัก คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต

๑๗.๒ โครงสราง อํานาจหนาที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะนําไปสูวิธีการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๗.๓ ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ มีการ
ประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป

๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงคจะขอใชหลักสูตรปรับปรุงลาสุด ใหย่ืนคํารองผานอาจารย
ที่ปรกึษา เพื่อเสนอบัณฑติวิทยาลัยพจิารณาอนุมัตกิารขอใชหลักสูตรปรับปรุงดังกลาว

ขอ ๑๘ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยแตละคนจะเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรเกนิกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดยีวกันไมได

ทั้งนี้ การเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดยีวกันที่มกีารจัดการเรยีนการสอนในภาคปกติเหมือนกัน ใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตร ๑ หลักสูตร
เวนแตเปนหลักสูตรสาขาวิชารวมที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ตนประจําอยูแลวใหสามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร

สําหรับกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลาย
สถาบัน อาจารยประจําของสถาบันอ่ืนในความรวมมือนั้นใหถือเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย และ
หากยังไมมีสถาบันใดแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลว ใหสามารถแตงตั้งเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรได

ขอ ๑๙ อาจารยที่ปรกึษาทั่วไป อาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก
๑๙.๑ อาจารยที่ปรกึษาทั่วไป
อาจารยที่ ป รึ กษาทั่ ว ไปสํ าหรั บนั กศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรบัณฑิต  หรื อ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและระดับปริญญาโท เปนผูใหคําแนะนําและดูแลการจัดแผนการศึกษาของ
นักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความ
จําเปนและเหมาะสม



๑๔

๑๙.๒ อาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก
๑๙.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/

การคนควาแบบอิสระหลกั เปนผูใหคําแนะนําและดูแลการทําวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจจะอยูในรูปแบบของ

คณะกรรมการตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ได และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลกั/การคนควาแบบอิสระหลัก

๑๙.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก ทําหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนําการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้จะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่
เปนอาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธหลัก

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก
จะตองเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยที่มคีุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ ๒๑

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบ
อิสระหลัก ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําสวนงานเปนผูแตงตัง้

ขอ ๒๐ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวม
จะเปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัยหรืออาจารยพเิศษก็ได

การแตงตัง้อาจารยผูสอนกระบวนวิชา  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบ
อิสระรวม ใหประธานคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้ง

ขอ ๒๑ คุณสมบัตขิองอาจารย
๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ  ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง  ปรญิญาโท

๒๑.๑.๑ อาจารยทีป่รกึษาทั่วไป ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มคีุณวุฒไิมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรอืเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
๒๑.๑.๒ อาจารยผูสอน  ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารยพเิศษ ก็ได
(๒) ในกรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกัน



๑๕

(๓) มีประสบการณในการสอนและการทําวิจัยที่มิ ใชสวนหนึ่งของ
การศกึษาเพื่อรับปรญิญา

๒๑.๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลักตองมี
คุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปรญิญา
๒๑.๑.๔ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวมตองมี

คุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารยพเิศษ ก็ได
(๒) ในกรณีที่ เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรอืสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน

(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปรญิญา หรอืมคีวามรูความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ

๒๑.๑.๕ อาจารยผูสอบวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา หรอืเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศกึษา
(๔) มคีวามรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ

ทั้งนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ตองประกอบดวยอาจารย
ประจําในบัณฑติวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายนอก

อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควา
แบบอิสระหลัก/รวม ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ แตตองเขารวมอยูในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระดวยทุกครัง้ โดยอาจรวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได



๑๖

๒๑.๑.๖ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือเปน

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา
๒๑.๑.๗ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรอืเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
(๓) เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระและ/หรือ

อาจารยผูสอบวิทยานพินธหรือการคนควาแบบอิสระ และ/หรอือาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้น
๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา
๒๑.๒ หลักสูตรปรญิญาเอก

๒๑.๒.๑ อาจารยผูสอน  ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารยพเิศษ ก็ได
(๒) ในกรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

(๓) มีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศกึษาเพื่อรับปรญิญา

๒๑.๒.๒ อาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธหลัก ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย



๑๗

(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ
ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปรญิญา

๒๑.๒.๓ อาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธรวม  ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารยพเิศษ ก็ได
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ
เรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศกึษา

(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปรญิญา

๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรูตองมี
คุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา
๒๑.๒.๕ อาจารยผูสอบวิทยานพินธ ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย

(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปรญิญา หรอืเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศกึษา

(๔) มคีวามรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานพินธ
ทั้งนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําในบัณฑิต

วิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒภิายนอก



๑๘

อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
แตตองเขารวมอยูในกระบวนการสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง โดยอาจรวมในฐานะกรรมการสอบ หรือ
ผูเขารวมฟงก็ได

๒๑.๒.๖ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปรญิญา
๒๑.๒.๗ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย
(๒) เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ /หรืออาจารยผู สอบ

วิทยานพินธ และ/หรอือาจารยผูสอนในหลักสูตรนัน้
(๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรอืเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
ขอ ๒๒ หนาที่และภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลักให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ การสอบภาษาตางประเทศ

“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาที่ไมใชภาษาหลักในประเทศที่เปนภูมิลําเนาของ
นักศกึษา และใชเปนเครื่องมอืในการศกึษาคนควาความรูเพื่อการทําวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ

๒๓.๑ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศ
โดยการสอบหรอือ่ืนๆ ที่ผานเกณฑตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย กอนการเสนอโครงรางวิทยานพินธ

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข  การผานการเทียบความรูภาษาตางประเทศเปน
เงื่อนไขในการสําเร็จการศกึษา

๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะกําหนด
เงื่อนไขใหมกีารสอบผานภาษาตางประเทศหรือไม ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ

๒๓.๓ นักศึกษาชาวตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และมีภูมิลําเนามาจาก
ประเทศที่ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ ถือวาผานเงื่ อนไขการเทียบใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ หากผูเรียนชาวตางประเทศรายใดที่เรียนในหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ และมีการ



๑๙

ทําวิทยานพินธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย สามารถใชการเทียบความรูภาษาไทยเปนเงื่อนไขของการ
ผานภาษาตางประเทศได

ขอ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถของนักศกึษาปริญญาเอก เพื่อมสีทิธ์ิเสนอโครงรางวิทยานพินธ ทัง้นี้

(๑) นักศึกษาที่จะสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และย่ืนคํารองตอบัณฑติวิทยาลัย

(๒) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสวนงานแตงตั้งอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปนประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ ๑ คน
ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมของนักศึกษา
ปรญิญาเอกนัน้

(๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัตดิําเนนิการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัตริายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ

สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองย่ืน
คํารองขอสอบใหม ทัง้นี้ การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการ
สอบครัง้แรก

ในกรณีที่นักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจย่ืนคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเปน
นักศกึษาระดับปรญิญาโทในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกันได

ขอ ๒๕ การสอบประมวลความรู (comprehensive examination) เปนการสอบเพื่อทดสอบความรู
ในแนวกวาง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการนําเอา
ความรูมาแกปญหา ผูมีสิทธ์ิสอบตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผาน
กระบวนวิชาบังคับโดยไดอักษรลําดับขัน้ไมต่ํากวา C

๒๕.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข สําหรับนักศึกษา
ปรญิญาโท แผน ก หรอืปรญิญาเอก ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้

๒๕.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนนิการดังนี้
(๑) ใหนักศึกษาย่ืนคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารย

ที่ปรกึษาทั่วไป หรอือาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก



๒๐

(๒) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้งอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน เปน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู

(๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบแลว ใหประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู รายงานผลใหบัณฑติวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ

สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผานใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้งโดยตองย่ืนคํารองขอสอบ
ใหม

ขอ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ หรือ การคนควาแบบอิสระใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปตาม
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย

ทั้งนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาแบบอิสระ
ใหเปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การจัดการทรัพยสินทางปญญา และใหมีการทําความ
ตกลงกันเปนลายลักษณอักษร

ขอ ๒๗ การพนสภาพการเปนนักศกึษา
นักศกึษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเปนนักศกึษาสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน
(๔) ขาดคุณสมบัตขิองการเขาเปนนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖
(๕) ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดรักษาสถานภาพ

การศกึษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ
(๖) เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ ๑๑.๔ นับตั้งแตวันเปดภาค

การศกึษาแรก
(๗) เปนนักศึกษาที่ไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาค

การศกึษาปกต ิเปนตนไป
(๘) เปนนักศกึษาระดับปรญิญาเอกที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ และไมไดรับอนุมัติ

จากบัณฑติวิทยาลัยใหโอนไปเปนนักศกึษาปริญญาโท ตามขอ ๒๔
(๙) เปนนักศกึษาที่ไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

เมื่อศกึษาครบตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
(๙.๑) ระดับปรญิญาโท เมื่อศกึษาครบ ๒ ปการศกึษา
(๙.๒) ระดับปรญิญาเอก เมื่อศกึษาครบ ๓ ปการศกึษา



๒๑

(๑๐) เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแตไมมีหนวยกิตสะสม
ยกเวนหลักสูตรที่มเีฉพาะวิทยานพินธ

(๑๑) เปนนักศกึษาที่สอบไมผานการสอบประมวลความรู ตามขอ ๒๕
(๑๒) ไมชําระคาธรรมเนยีมการศกึษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๓) เปนผูสําเร็จการศกึษา
(๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศกึษา

ขอ ๒๘ การลา
๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดป

การศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาที่ได
ชําระคาธรรมเนยีมลงทะเบยีนกระบวนวิชาไปแลว

๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหย่ืนคํารองตอบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัตใิหลาออกแลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ขั้นตอนการย่ืนใบลาออก
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย

ขอ ๒๙ การกลับเขาเปนนักศกึษา
๒๙.๑ เมื่อสอบผานการคัดเลอืกเขามาเปนนักศกึษาใหมได

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว หรือเปนกรณีที่พนสภาพ
การเปนนักศกึษา ตามขอ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙) และ (๑๑) สามารถนํากระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษา
ไวไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใชในการศึกษาไดอีกตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย

๒๙.๒ เมื่อตองการคนืสถานภาพการเปนนักศกึษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๗(๒),(๓),(๕)

และ (๑๒) อาจขอคนืสถานภาพการเปนนักศกึษาได   ทัง้นี้ ใหเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย
๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมี

สทิธ์ิเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยไดอีก
ขอ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูง
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาตองไปรายงานตัว

คาดวาจะสําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล แลวแจงใหสวนงานที่สังกัดทราบ โดยผาน
อาจารยที่ปรกึษาทั่วไป หรอือาจารยที่ปรกึษาวิทยานพินธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก



๒๒

นักศกึษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ขออนุมัตใิหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองผานเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปนี้

(๑) ศกึษากระบวนวิชาและปฏบิัตคิรบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
(๒) มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐

และคาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวนหลักสูตรที่มเีฉพาะวิทยานพินธ
(๓) มผีลการเทยีบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอ่ืนๆ
(๔) สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และ

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบ
ประมวลความรู

(๕) สอบผานการสอบประเมนิผลวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ
ทัง้นี้  วิทยานพินธระดับปรญิญาเอกจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ
(๖) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก๑ หรือ แผน ก แบบ ก๒

ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพรนั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถคนหา
หรอืตรวจสอบไดในรูปแบบของสื่อสิ่งพมิพ หรอืสื่ออิเล็กทรอนกิส หรอืมกีารจดอนุสทิธิบัตรหรือสทิธิบัตร

เวนแต สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป ทัศนศิลป หรือสื่อศิลปะ อาจมีการนําผลงาน
วิทยานพินธออกเผยแพรตอสาธารณชนในรูปแบบซึง่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตีพิมพหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการฯ

(๗) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธตอง
ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer review) กอนการ
ตพีมิพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ หรอืมกีารจดสทิธิบัตร

(๘) การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา จะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศกึษาของหลักสูตรและมชีื่อของนักศกึษาเปนชื่อแรกอยางนอย ๑ เรื่อง

ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถกําหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ โดยให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา

(๙) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให
เปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ



๒๓

(๑๐) มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ
นักศกึษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ขอ ๓๑ การอุทธรณ
เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่ง หรือมีคําวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับขอบังคับนี้

หากนักศกึษาไมเห็นดวยกับคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยนั้น ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับทราบคําสั่งหรอืคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําสั่งหรอืคําวินจิฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด

ขอ ๓๒ ใหอธิการบดรีักษาการตามขอบังคับนี้
ในกรณีพเิศษใหอธิการบดมีอํีานาจสั่งการและปฏบิัตติามที่เห็นสมควร
การใดที่มิไดกําหนดตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ตามที่

ขอบังคับกําหนด ซึ่งตองไมขัดหรอืแยงกับขอบังคับนี้ แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงนาม) เกษม  วัฒนชัย
(ศาสตราจารยเกยีรตคิุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม


