
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
วาดวยการศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2547 
-------------------------- 

 เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอยมีมาตรฐาน
และคุณภาพสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 15(2) และ (3) มาตรา 42 และมาตรา 44(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530    
และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม  คราวประชุมครั้งที่  5/2547   เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2547                
จึงใหตราขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2547  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2547 ”       
 ขอ  2 ใหใชขอบังคับนี้สําหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 2547   เปน
ตนไป  แตขอบังคับนี้ไมใชบังคับแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2547 
 ขอ  3  บรรดาขอบังคบั ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่มีความกลาวไวแลวในขอบังคับนีห้รือที่ขัด
หรือแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบงัคบันี้แทน 
 ขอ  4 ใหบัณฑิตวิทยาลัย จัด ควบคุมและอํานวยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้ 
 ขอ  5   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  5.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
   สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง   และมีคุณสมบัติ            

ตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรในแตละสาขาวิชา         
5.2     ระดับปริญญาโท    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดม- 

ศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีคุณสมบัติตรงตาม      
ที่กําหนดไวในหลักสูตรในแตละสาขาวิชา  

สําหรับผูเขาศึกษาแผน ก แบบ ก(1) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดี หรือเปนผูมีประสบการณดานการวิจัย
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่จะศึกษาตอไมนอยกวา 2 ป และมี
พื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได โดยให
เปนไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  
วิชานั้น 
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5.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 

5.4      ระดับปริญญาเอก  สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรองและผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ดังนี้ 

 5.4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยไดรับเกียรตินิยมใน   
สาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่จะศึกษาตอและมีพื้นความรู
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือ 

 5.4.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี หรือ 
 5.4.3 ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและ / หรือการวิจัยตามที่

สาขาวิชากําหนดไดผลดีเปนพิเศษ 
  5.5 ไมเคยถูกคัดชือ่ออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 
  5.6 มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจไมอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบางหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได 
 ขอ 6 การรับเขาศึกษา 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกหรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปน
คราว ๆ 

6.2       ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตกําลังรอผลการศึกษาอยู   มหาวิทยาลัยจะรับ  
รายงานตัวเปนนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด                                                                      

 ขอ 7 ประเภทของนกัศึกษา 
7.1 นักศึกษาเต็มเวลา   หมายถึง    นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 5 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับ เข าศึกษาเพื่ อรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   

7.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา   หมายถึง    นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 5          
ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไมเปนไปตามหลักสูตรของ     
นักศึกษาเต็มเวลา ซึ่งเงื่อนไขการเรียนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
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7.3 นักศึกษาสมทบ  หมายถึง  นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนและ/หรือ

ทําการวิจัยโดยไมมีสิทธิรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ขอ 8 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
  ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะตองไปรายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ 
  ผูที่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเปนนักศึกษา จะตองมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตาม  
ขอ 5 และมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถวน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 9 การลงทะเบียน 
  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนักศึกษา
ถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  9.1  การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 
   9.1.1   นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
              และระดับปริญญาโท  จะมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่ใหคําแนะนําและ    

ใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกําหนด     
การศึกษา 

9.1.2 นักศึกษาในระดับปริญญาเอก  จะมีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ ไดรับ
มอบหมาย     ทําหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษา
และการทําวิทยา-นิพนธของนักศึกษา    

9.1.3 กระบวนวิชาใดที่เคยไดลําดับขั้น B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนกระบวนวิชา
นั้นซ้ําอีกไมได 

9.1.4     การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา         นักศึกษาจะตอง             
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไมเกิน  15  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ และ 
ไมเกิน 6 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน   ทั้งนี้ ไมรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธ
หรือการคนควาแบบอิสระ 

9.1.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะและ      
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้  ใหไดรับอักษร W 
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9.1.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขาศึกษากระบวนวิชาใด ๆ  เพื่อเปนการ    

เพิ่มพูนความรูไดโดยไดรับอักษร V เวนแตอาจารยผูสอนจะเห็นสมควรให
ไดรับอักษร W 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนอักษร V เปนการวัดและประเมินผลได  
โดยความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน โดยตองยื่นคําขอกอน 2 สัปดาหเรียน
กอนวันสุดทายของภาคการศึกษานั้น     

9.2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ การคนควาแบบอิสระ แนวปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

9.3       การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย   
            นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ  และไมไดลาพักการศึกษาใน

ภาคการศึกษาปกติ แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัย 
ในการศึกษาคนควาหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ  ใหลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัย 

9.4       การลงทะเบียนกอนทําวิทยานิพนธ 
            นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีเฉพาะการ

ทําวิทยานิพนธ ใหลงทะเบียนเตรียมความพรอมกอนทําวิทยานิพนธ  ในภาค
การศึกษาที่ยังไมไดเสนอและ/หรือตองการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

9.5      การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตอเนื่อง 
           นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระครบ    
หนวยกิตไปแลวและในภาคการศึกษานั้นประสงคจะทําตอเนื่อง  ใหลงทะเบียน      
ทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระตอเนื่อง    

 ขอ 10 การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา 
   หลักเกณฑและวิธีการบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ 11 หลักสูตร 
  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท    และ
ปริญญาเอก ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้   
ใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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ขอ 12 ระยะเวลาศึกษา 

12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลาศึกษา
อยางมากไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา   

12.2 หลักสูตรปริญญาโทใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 2  เทาของระยะเวลาเรียนตาม      
แผนกําหนดการศึกษา 

12.3 หลักสูตรปริญญาเอก      สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีใหใชเวลาศึกษาอยางนอย  3  ป               
การศึกษา แตไมเกิน 7 ปการศึกษา สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทใหใชเวลาศึกษา  
อยางนอย 2 ปการศึกษา แตไมเกิน 5 ปการศึกษา   

12.4 สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด     บัณฑิต-   
วิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาตอเวลาการศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
แตไมเกิน 2 ครั้ง นักศึกษาที่จะไดรับอนุมัติใหขยายเวลาศึกษาตอไดจะตองอยูใน
เกณฑ ดังนี้  

12.4.1 มีผลกาวหนาทางวิทยานิพนธอยางเดนชัด และ 
12.4.2 มีความจําเปนทางวิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย   

12.5    กรณีนักศึกษาปริญญาเอกไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด อาจ   
          ไดรับการพิจารณาใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได      ทั้งนี้จะตองเปนไปตาม      
          เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ 12.4 และ 12.5  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 ขอ 13 การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ 14 การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต 
  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ 15   อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวย   

15.1 อาจารยประจํา  หมายถึง       บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดํารงตําแหนง 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย หรือพนักงาน      
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 18 

15.2 อาจารยพิเศษ  หมายถึง  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม  นอกเหนือจากขอ   
15.1 และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปนผูมีความรูความชํานาญใน     
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏ
เปนที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไปที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชารับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ      
ใหความเห็นชอบ   
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 ขอ 16 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ     
                      และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก  

16.1 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป  
         อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต        หรือ   
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและระดับปริญญาโท    เปนผูใหคําแนะนําและดูแลการ  
จัดแผนกําหนดการศึกษาของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ  
ตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม  

16.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
         อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระสําหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท เปนผูใหคําแนะนําและดูแลการทําวิทยานิพนธ   หรือการ      
คนควาแบบอิสระ 

         ในกรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรอือาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบ-     
    อิสระมากกวา 1 คน ใหกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่เปนประธาน 

16.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก จะตองมีจํานวน     

อยางนอย 3 คน และใหกรรมการ 1 คน ทําหนาที่เปนประธาน คณะกรรมการชุดนี้
ทําหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนําการศึกษาและการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 

  อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบ-
อิสระ และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก จะตองเปนอาจารยประจํา ที่
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 18 

  การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการ   
คนควาแบบอิสระ และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก ใหประธานกรรมการ-
บัณฑิตศึกษาประจําคณะเปนผูแตงต้ัง 

 ขอ  17  อาจารยผูสอนกระบวนวิชา    อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบการคนควาแบบอิสระ   
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ และกรรมการ       
ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก จะเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษก็ได 
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 ขอ  18  คุณสมบัติของอาจารย 

18.1  หลักสูตรปริญญาโท  
18.1.1  อาจารยผูสอน     ตองเปนผูไดรับปริญญาไมตํ่ากวาปริญญาโทในสาขาวิชานั้น      
          หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน         มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานวิจัย   
          เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา      หรือเปน      
          ผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  หรือเปนผูเชี่ยวชาญ   

           เฉพาะเรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา   
         18.1.2  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 

18.1.2(1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยา- 
  นิพนธ  ตองเปนอาจารยประจําผูไดรับปริญญาเอก     หรือเทียบเทา    
  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม   
  จากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   หรือเปน      
  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย   

         18.1.2(2)  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ         หรือประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ตองเปนอาจารยประจําผูไดรับ    
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย หรือเปน ผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขา วิชา
นั้ นหรื อสาขาวิชาที่ สั มพันธกัน  หรือ เปนอาจารยพิ เศษที่ มี  
ประสบการณเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ   

         ทั้งนี้  อาจารยประจําจะตองมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ 
            เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ตองเปนผูไดรับ
ปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใน
กรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมี
ความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ 
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18.1.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ

ตองเปนผูไดรับปริญญาไมตํ่ากวาปริญญาโทในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ผูชวย-   ศาสตราจารย หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไมสังกัด
สถาบัน    อุดมศึกษา 

  18.2  หลักสูตรปริญญาเอก 
18.2.1   อาจารยผูสอน ตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ 

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
จากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา   

18.2.2 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ         ตองเปนอาจารยประจําไดรับ   
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ     
มีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณวุฒิ
ไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน  

18.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณวุฒิ
ไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง  ในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ 

18.2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบ 
ประมวลความรู ตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ       
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไมสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา   
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18.3   มหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่ 

เคยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ         อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
และไดเกษียณอายุราชการไมเกิน 5 ป  เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   อาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
ปริญญาเอก 

  18.4   มหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหผูที่ดํารงตําแหนงนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม      
                               เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ     

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก   
18.5   มหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังอาจารยจากสถาบันที่มีหลักสูตรที่เปนความรวมมือระหวาง   

สถาบัน เปนประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประธานกรรมการทีป่รึกษาการ
คนควาแบบอิสระ   ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ   ประธานกรรมการสอบการ    
คนควาแบบอิสระ   ประธานกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก  หรือ
กรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษา  

ขอ 19   ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาแบบอิสระ  
             การกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ และการคนควาแบบอิสระให    
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 20 ระบบการศึกษา 
20.1 บัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และใหคณะ ภาควิชา    

หรือสาขาวิชาจัดการศึกษาในสาขาวิชานั้นแกนักศึกษา 
20.2 มหาวิทยาลยัใชระบบทวิภาค หรือระบบหนวยการศึกษา (module)  

ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบงการศึกษาในปหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาประมาณ 18 
สัปดาห ภาคฤดูรอนประมาณ 8 สัปดาห แตเพิ่มชั่วโมงเรียนใหเทากับภาคการศึกษา
ปกติ 

 ระบบหนวยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบงชวงการจัดการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามหัวขอการศึกษา ซึ่งอาจมีการวัดประเมินผลแยกตามหัวขอหรือ
รวมก็ได  

20.3 มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและ
กําหนดปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต 
การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับเกณฑกลาง ดังนี้  กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย 1 
ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีปริมาณเปน 1 หนวยกิต กระบวนวิชา
ใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ  2-3  ชั่วโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีปริมาณเปน 1 หนวยกิต กระบวนวิชาใดใชเวลา 
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ฝกงานหรือฝกภาคสนาม 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีปริมาณ
เปน 1 หนวยกิต  

วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีปริมาณเปน 1 หนวยกิต 

20.4     มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อให   
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นอยางมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียน          
ที่ผิดเงื่อนไขของกระบวนวิชาใด ใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

  20.5 กระบวนวิชาหนึ่ง ๆ มีชื่อกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชากํากับไว 
  20.6  รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยชื่อยอของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 
  20.7 เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข 3 หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย)  
   แสดงถึงระดับของกระบวนวิชาดังนี้   
              “7” “8” “9”       แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
        “3” “4” “5” “6”   แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสงู 
        “1” “2”           แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตํ่า  
  20.8     กรณีการปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลา 

อยางนอย 4 ป  
 ขอ 21 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  21.1 บัณฑิตวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

21.2  บัณฑิตวิทยาลัยใชระบบลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก
กระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวย อักษร  S และ  U 

  21.3  อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตาง ๆ ใหกําหนด ดังนี้ 
    A   หมายถึง    ดีเยี่ยม     (EXCELLENT) 
    B+   หมายถึง ดีมาก  (VERY GOOD)  
    B   หมายถึง    ดี          (GOOD) 
    C+   หมายถึง ดีพอใช  (FAIRLY GOOD)  
    C   หมายถึง    พอใช      (FAIR) 
    D+   หมายถึง ออน  (POOR)  
    D   หมายถึง    ออนมาก       (VERY POOR) 
    F   หมายถึง    ตก       (FAILED) 
    S   หมายถึง    เปนที่พอใจ  (SATISFACTORY) 
    U   หมายถึง    ไมเปนที่พอใจ  (UNSATISFACTORY) 
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    I   หมายถึง    การวัดผลยังไมสมบูรณ  (INCOMPLETE) 
    P   หมายถึง    การเรียนการสอนยังไมสิน้สุด   (IN PROGRESS) 
    T   หมายถึง    วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  ยงัอยูในระหวาง 
      ดําเนินการ  (THESIS IN PROGRESS) 
    V   หมายถึง    ผูเขารวมศึกษา (VISITOR) 
    W   หมายถึง    การถอนกระบวนวิชา  (WITHDRAWN) 

21.4 ระบบลําดับขั้น กําหนดเปนอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D  และ  F  ซึ่งแสดงผลการ 
ศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับการประเมินในแตละกระบวนวิชา และมีคาลําดับขั้นดังนี้ 

    ลําดับขั้น    A    มีคาลําดับขั้นเปน    4 
    ลําดับขั้น B+   มีคาลําดับขั้นเปน  3.5 
    ลําดับขั้น    B    มีคาลําดับขั้นเปน    3 
    ลําดับขั้น C+   มีคาลําดับขั้นเปน  2.5 
    ลําดับขั้น    C    มีคาลําดับขั้นเปน    2 
    ลําดับขั้น D+   มีคาลําดับขั้นเปน  1.5 
    ลําดับขั้น    D    มีคาลําดับขั้นเปน    1 
    ลําดับขั้น  F    มีคาลําดับขั้นเปน    0               

21.5 อักษร I แสดงวา  การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากมี
เหตุสุดวิสัย การใหอักษร I  ตองไดรับการอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู  

นักศึกษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ให
เสร็จสมบูรณกอน 2 สัปดาหเรียนสุดทายของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียน หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร I เปนลําดับขั้น F 
หรืออักษร U 

21.6 อักษร P แสดงวา กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัด
และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางกระบวน
วิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้  ไมเกินวัน
สุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ใหเปนลําดับขั้น F 
หรืออักษร U 
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21.7 อักษร T แสดงวายังไมมีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ หรือการคนควาแบบ

อิสระ เนื่องจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ 
21.8  อักษร  V  แสดงวา  นักศึกษาไดลงทะเบียนวิชาในฐานะผูเขารวมศึกษา โดยไมตอง

เขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น  
  21.9  อักษร W แสดงวา 
 (1) นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 9 
 (2)  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 9.1.3 และ 9.1.5   
 (3)  ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 9.1.4   
 (4)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 (5)  กรณีเหตุสุดวิสัย  ลาออก   หรือตาย  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวน
  วิชาที่ลงทะเบียน  

21.10 กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา     นักศึกษาจะตองไดลําดับขั้นไมตํ่ากวา C 
หากไดตํ่ากวานี้จะตองลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก จนกระทั่งไดลําดับ
ขั้นไมตํ่ากวา C 

    กระบวนวิชาบังคับดังกลาว  หากระบุการประเมินผลเปนอักษร S หรือ U 
   นักศึกษาจะตองไดอักษร S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก 

21.11 ในกรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบ
และขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสวนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา  การวัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวน
วิชานั้นโดยอนุโลม 

การพิจารณาเงื่อนไขที่ตองผานกอนของแตละกระบวนวิชา ใหอยูใน      
ดุลยพินิจของอาจารยผูสอนกระบวนวิชานั้น ๆ    

  21.12 อักษร  S,  U, I , P, T, V  และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
  21.13  การนับหนวยกิตสะสม 
 (1) กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดลําดับขั้น   A,  B+, B, C+, C หรือ อักษร S เทานั้น 
  จึงจะนับหนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม 
 (2) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิต

สะสมไดเพียงครั้งเดียวและใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนกระบวนวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําไดอาจนับหนวยกิตสะสมไดมากกวา      
1 ครั้ง 

(3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ระบุไววาเปนกระบวนวิชาที่    
เทียบเทากันใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเทานั้น 
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21.14 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาลําดับขั้นของ

กระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน ยกเวนกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีขั้นตํ่าและในหลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ และหากกระบวนวิชาใด   
ลงทะเบียนเรียนมากกวา 1 ครั้ง ใหคิดทุกครั้ง  

21.15 การคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับ       
ขั้นของทุก ๆ กระบวนวิชาตามขอ 21.14   มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของ 
หนวยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมดนอกจากที่ระบุไวในขอ 21.12 ในการหารนี้ใหมี   
ทศนิยม 2 ตําแหนงโดยใหมีการปดทศนิยมตําแหนงที่ 2 ขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจาก    
ทศนิยมตําแหนงที่ 3 ที่มีคาตั้งแต 5  ขึ้นไป 

21.16 กรณีที่นักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอ
เทียบโอนกระบวนวิชานั้นเขาไวในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติ
จากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่รับเทียบโอนกระบวนวิชา   
นั้น ๆ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 22 การสอบภาษาตางประเทศ 
22.1  นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก    ตองมีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศ 
    โดยการสอบหรืออื่น ๆ    ที่ผานเกณฑตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย   กอนการ                 
            เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  
22.2  นักศึกษาชาวตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการถือวาผานเงื่อนไข   

 ภาษาตางประเทศ  
22.3 นักศึกษาที่จบหลักสูตรนานาชาติจากสถาบันในประเทศ อาจขอยกเวนใหผาน    

เงื่อนไขภาษาตางประเทศได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต-
วิทยาลัย  

 ขอ 23 การสอบวัดคุณสมบัติ  (qualifying examination) เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

23.1 นักศึกษาที่จะสอบตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนกัศึกษาปริญญาเอกและยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย 

23.2 ใหประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะแตงต้ังอาจารยประจําจํานวนอยางนอย  
3 คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอกเปนประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ     
1 คน  มาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงซึ่งมิใชกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว    
นักศึกษาปริญญาเอก  
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23.3 นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 

การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการ
สอบครั้งแรก นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
โอนไปเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได 

  23.4 เมื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการ
   สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาหหลังวันสอบ 
 ขอ 24 การสอบประมวลความรู (comprehensive  examination)  
  24.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ข 

เปนการสอบเพื่อทดสอบความรู ในแนวกวาง ความสามารถในการ
ผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการนําเอาความรูมา
แกปญหา   ผูมีสิทธิสอบจะตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร
แลว และการสอบผานกระบวนวิชาบังคับตองไดลําดับขั้นไมตํ่ากวา C  

   24.1.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย   โดยผานความเห็นชอบของ 
    อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

24.1.2 การแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู ใหประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะเปนผูแตงต้ังอาจารยประจํา อยางนอย  3  คน 
เปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู แลวรายงานผลการสอบใหบัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาหหลังวันสอบ  

   24.1.3 นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวได โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 
  24.2 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 

 เปนการสอบเพื่อประเมินวามีพื้นความรู นอกเหนือจากที่ทําวิทยานิพนธ
เปนที่นาพอใจ ผูมีสิทธิสอบจะตองศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและมีคา
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
24.2.1    ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบณัฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบ

ของประธานคณะกรรมการทีป่รึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก 
24.2.2    ใหประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะแตงต้ังอาจารยประจํา  

 อยางนอย  3  คน   เปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู โดยมีประธาน 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนประธาน       และในจํานวนนั้นให 
 มีกรรมการ 1 คน มาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียง ซึ่งมิใชกรรมการ  
 ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก 
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24.2.3 เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบแลว  ใหประธาน

คณะกรรมการสอบประมวลความรูรายงานผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย   
ภายใน  2  สัปดาหหลังวันสอบ 

   24.2.4 นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวได    โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 
24.2.5 นักศึกษาที่สอบไมผาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชาอาจพิจารณาเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโอนไปเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 ขอ 25 การทําวิทยานิพนธ   
การทําวิทยานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 26 การคนควาแบบอิสระ 
การคนควาแบบอิสระใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 27 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
(4) ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมขอหนึ่งขอใดตาม       
 ขอ 5    
(5) ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมิไดลาพักการศึกษา 
 ภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
(6) เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ 12 นับต้ังแตวันเปดภาคการ 
     ศึกษาแรกและวันเขาชั้นเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(7) เปนผูสําเร็จการศึกษา  
(8) เปนนักศึกษาที่ไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการ 
     ศึกษาเปนตนไป  
(9) เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ และไมไดรับ  

  อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหโอนไปเปนนักศึกษาปริญญาโท หรือประกาศนียบัตร 
  บัณฑิตชั้นสูง 

(10)  ไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(11)  เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ  2 ภาคการศึกษาปกติแตไมมีหนวยกิตสะสม  
  ยกเวนหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ 

 (12)  มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพ นอกเหนอืจากขอดังกลาวขางตน 
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 ขอ 28 การลา 

28.1 นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะตองชําระ          
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวนภาคฤดูรอนหรือภาค
การศึกษาที่ไดชําระคาธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว 

28.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย
ตามระเบียบ ระหวางที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานักศึกษาผูขอลานั้นยังมี
สภาพเปนนักศึกษา ที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 29 การกลับเขาเปนนักศึกษา 
29.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวตามขอ 27(7)เมื่อสอบคัดเลือก

กลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได สามารถนาํกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไวเดิมมาใชใหม
อีกไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

  29.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 27(6), 27(8) และ 
   27(9) เมื่อสอบคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได จะไมสามารถนํากระบวน 

วิชาที่เคยศึกษาไวเดิมมาใชใหมไดอีก 
  29.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 27(2), 27(3), 27(5) 
   และ 27(10) อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได   ทัง้นี้  ใหเปนไปตามเงื่อนไข
   ของบัณฑิตวิทยาลัย 

29.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 27(12) จะไมมี
สิทธิเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัยอีก 

ขอ 30   การเสนอชื่อเพือ่ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต-   
ชั้นสูง 
          ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาตองยื่นใบรายงานคาด
วาจะสําเร็จการศึกษาตอคณะและบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรือประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาภายในเวลาที่กําหนด  
  นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะตองผานเงื่อนไขตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 (1) ศึกษากระบวนวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 
 (2) มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.00 และคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 ยกเวนหลกัสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ 
 (3) ผานการเทียบความรูภาษาตางประเทศ 
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 (4) สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข  และสําหรับ      
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 

 (5) ผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ  การคนควาแบบอิสระ 
 (6) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1)   ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ     

ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับให 
ตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมซึ่ง
มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน  ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

     สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ 
  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
  ในวารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
                ที่มีรายงานการประชุมซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน  ไมนอยกวา  2  เรื่องสําหรับ     
                นักศึกษาฐานปริญญาโท และไมนอยกวา 3 เรื่องสําหรับนักศึกษาฐานปริญญาตรี 

  สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีรายงานการประชุมซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไมนอยกวา 1 เรื่องสําหรับ  
นักศึกษาฐานปริญญาโท และไมนอยกวา 2 เรื่องสําหรับนักศึกษาฐานปริญญาตรี 

 (7) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา  

 ขอ 31 การใหเกียรติบตัรการเรียนยอดเยี่ยม 
  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ผลการเรียนตลอดหลักสูตรมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย  4.00  จะไดรับ
เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 
 ขอ 32 ใหอธิการบดีรกัษาการตามขอบังคับนี ้
  ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ   
 

  ประกาศ  ณ  วันที่              มถิุนายน  พ.ศ.  2547 
 
 
 
       (ศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 




