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ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
---------------------------- 

เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับ
ความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
โดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 
๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๙ เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใหการรับรองเปนกรณีไป 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ สวนงานวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนตามขอบังคับนี้ 

“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีดํารงตําแหนง อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรืออาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
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สําหรับกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 
อาจารยหรือบุคลากรของสถาบันท่ีมีความรวมมือนั้น ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับนี้ อาจไดรับการ
แตงต้ังใหเปน อาจารยประจํา อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวแตกรณี ตามความหมายของขอบังคับนี้ดวย 

“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา อาจารยประจํา ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในการทํา

หนาท่ีเปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ 
อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรู ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาท่ี
ขางตน 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําในบัณฑิตวทิยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจยัในสาขาวิชาดังกลาว 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ
บริหารและพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและ
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา 

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกนิกวา ๑ หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวน หลักสูตรระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวิชาเดยีวกัน หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซํ้ากันไดไมเกิน ๒ คน 

“อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงมีความรู 
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยเปนอยางด ี หรือ
เปนท่ีประจักษ 

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา บุคลากรภายในท่ีไมใชอาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ หรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวชิาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาเปนอยางดี หรือเปนท่ีประจักษ 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

“พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Multidiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร 
ท่ีมีการผสมผสาน ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกัน ในลักษณะท่ียังคงความโดดเดนของศาสตรดั้งเดิม 
หรือการจัดการศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ท่ีนักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักตางๆ มาผสมผสานกัน 
แลวนําความรูท่ีไดไปประยกุตในการประกอบวิชาชีพ 
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“วิทยาการขามศาสตร” ภาษาอังกฤษใช “Cross Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวชิา 
หรือศาสตร ท่ีอาศัยการมอง การอธิบาย หรือการแกปญหาในศาสตรหรือสาขาวิชาหน่ึง โดยอาศัยมุมมองหรือ
วิธีการของศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน 

“สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Interdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ท่ี
มีการบูรณาการความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกนัอยางกลมกลืน จนเกิดเปนศาสตรใหม ทําใหไดรับ 
เคร่ืองมือ แบบจําลอง หรือ วิธีการใหม ท่ีโดยปกติไมสามารถดําเนินการไดหากใชศาสตรดั้งเดิมแยกจากกัน 

“วิทยาการเปล่ียนผาน” ภาษาอังกฤษใช “Transdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือ 
ศาสตร ท่ีอาศัยองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวมกัน เพื่อการ
แกปญหาใดปญหาหนึ่ง และจะตองดําเนนิการทุกดานพรอมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสําเร็จดวยดี
และมีประสิทธิภาพ 

“วิทยาการแถบกวาง” ภาษาอังกฤษใช “Broadband Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา 
หรือศาสตร ท่ีมีเนื้อหาสาระกวางและครอบคลุมสาขาวิชาหรือศาสตรตางๆ ท่ีสัมพันธกันและตอเนื่องกันไป 

“ปริญญาควบ” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาควบ จากมหาวิทยาลัยแหงเดยีวกัน หรือรวมกับตางสถาบัน ท้ังในหรือตางประเทศ โดยท่ัวไปแยก
ออกเปน ๓ แบบ ไดแก ปริญญาคู (double degree) ปริญญารวม (joint degree) และปริญญาท่ี ๒ (second degree) 

“ปริญญาคู” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผูเรียนสามารถเรียนและสําเร็จ
การศึกษา ๒ หลักสูตรพรอมกัน โดยไดรับใบปริญญา ๒ ใบ 

“ปริญญารวม” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากความรวมมือกัน
ระหวางสถาบัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาใบเดียว ท่ีปรากฏตราสัญลักษณ และลงนามโดย
อธิการบดีหรือผูแทนของสถาบันท่ีรวมมือกัน 

“ปริญญาท่ีสอง” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน สามารถ
ขยายเวลาการศึกษาออกไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ีตองการขอรับปริญญาท่ีสอง หลังจากท่ีศึกษาครบ
ตามเง่ือนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

“ปริญญานิพนธ” ภาษาอังกฤษใช “Thesis” หมายความวา บทนิพนธท่ีมีการพรรณนาขยายความ 
เกิดจากการวิจยั คนควา หรือศึกษา ในหวัขอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยนบัเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อเสนอรับ
ปริญญา โดยแยกออกเปน ๓ แบบ ไดแก ดุษฎีนิพนธ หมายถึง วทิยานิพนธปริญญาเอก (Dissertation or 
Doctoral Thesis) วิทยานิพนธ หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาโท (Master’s Thesis) และการคนควาอิสระ 
(Independent Study) 

“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาท่ีไมใชภาษาไทย 
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ขอ ๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ี จัด ควบคุม และอํานวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาตามขอบังคับนี ้
รวมท้ังมีหนาท่ีรวบรวมและเผยแพรขอมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ 
อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ และผูทรงคุณวฒิุ ตลอดจนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ในแตละหลักสูตร โดยปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖ คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี ้

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับปริญญาโท สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา 

๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับ

ข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา ๓.๕๐) หรือ กรณีท่ีมีผลการเรียนดี (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอด
หลักสูตร ไมตํ่ากวา ๓.๐๐) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร หรือ
ตามท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

๖.๒ ไมเคยถูกคัดช่ือออก อันเนื่องจากความประพฤติ จากสถาบันการศึกษาใด 

๖.๓ เปนผูท่ีไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 

๖.๔ มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ ๗ การรับเขาศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป 

ท้ังนี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก แตอยูระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖ 
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปนนักศึกษา เม่ือมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 

ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

๘.๑ นกัศึกษาเต็มเวลา (full time student) หมายความวา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา 
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๘.๒ นกัศึกษาสมทบ หมายความวา นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
หรือลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจัย โดยไมมีสิทธ์ิรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง จากมหาวิทยาลัย 

๘.๓ นักศึกษาทดลองเรียน หมายความวา นักศึกษาท่ีขาดคุณสมบัติ หรือเง่ือนไขของการรับเขา
บางประการ หรือมาสมัครเขาศึกษาไมตรงตามกําหนดภาคการศึกษา ท่ีสาขาวิชาเหน็วานาจะเปดโอกาสให
นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษา ไดทดลองเรียน ตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมบางประการ โดยไมมีสิทธ์ิรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง จากมหาวิทยาลัย และเม่ือผานเง่ือนไขตามที่
กําหนดนั้นแลว จึงเปล่ียนสภาพเปนนักศึกษาเต็มเวลาได 

ท้ังนี้ แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูท่ีไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา พรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษา ดังนี้ 
๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ีแบงการศึกษาใน ๑ ปการศึกษา ออกเปน ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเปนภาคการศกึษา
ไมบังคับ โดยจัดจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยกระบวนวิชา ท่ีจําเปนตองเปดสอนในภาค
การศึกษาพเิศษ หรือนอกเวลาราชการ เพื่อการฝกงาน ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การ
บริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้นไมถือเปนการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ แตใหถือเสมือนวาเปนสวนหน่ึง
ของภาคการศึกษาปกติ 

๑๐.๑.๒ ระบบการศึกษาตลอดป มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๔๐ สัปดาห โดยมี
ระยะเวลาเร่ิมตนการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการส้ินสุดการศึกษา ของแตละกระบวนวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในบางกระบวนวิชา โดยบัณฑติ
วิทยาลัยอาจกาํหนดใหมี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปการศึกษาซ่ึงเปนระยะการศึกษาไมบังคับเพิ่มข้ึนอีก โดย
ใชเวลาและจํานวนช่ัวโมงเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด  และประกาศในแตละป สําหรับนักศึกษาแตละคน แตละช้ัน
ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม 

๑๐.๑.๓ ระบบหนวยการศกึษา (module) คือ ระบบท่ีแบงชวงการจดัการเรียนการสอนให
เปนไปตามหวัขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค 
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๑๐.๒ มหาวทิยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจดัเนื้อหาวชิาท่ีสอนออกเปนกระบวนวชิาและกําหนด
ปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค ดังนี ้

๑๐.๒.๑ กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๒ กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไม
นอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๓ กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๔ ปริญญานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหเทียบ
ปริมาณเปน ๑ หนวยกิต 

๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเง่ือนไข สําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา เพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของกระบวน
วิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีช่ือกระบวนวชิาและรหัสกระบวนวิชากํากบัไว 

๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยช่ือยอของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 

๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับ
การศึกษาของกระบวนวิชาดงันี้ 

“๗” “๘” “๙” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบับัณฑิตศึกษา 
“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 
“๑” “๒” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันตน 

๑๐.๗ ในกรณีท่ีปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสวนงานตรวจสอบวาไมมีนกัศึกษาตกคางท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ ป 

ขอ ๑๑ หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในรูปแบบพหวุิทยาการ วิทยาการขามศาสตร วิทยาการเปล่ียนผาน 
หรือวิทยาการแถบกวาง โดยใหปริญญา หรือปริญญาควบ ดังนี ้

๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑติ
ช้ันสูง และปริญญาเอก ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 
๑๑.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 
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เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเองและมิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวชิาชีพใหมีความ
ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน โดยมีหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกติไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต เนนการพัฒนานกัวิชาการหรือนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ 

หลักสูตรปริญญาโท แบงการศึกษาเปน ๔ แบบ คือ 
แบบ ๑  เปนแบบท่ีเนนการวจิัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
แบบ ๒ เปนแบบท่ีเนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ

ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 
แบบ ๓ เปนแบบท่ีเนนการศึกษากระบวนวิชา โดยการศึกษากระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต และการทําการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
แบบ ๔ เปนแบบท่ีเนนการศึกษากระบวนวิชา ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซ่ึงมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก 
เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
สามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกติไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

๑๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา เนนการพัฒนานกัวิชาการหรือนกัวิชาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได
อยางมีอิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจยัเพื่อพฒันานักวิชาการหรือ
นักวิชาชีพข้ันสูง คือ 

แบบ ๑ เปนแบบท่ีเนนการวจิัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

แบบ ๒ เปนแบบท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ และศึกษากระบวนวิชาในระดบับัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ 

แบบ ๒.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษาอีกไม
นอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
๑๑.๓.๑ หลักสูตรปกติ (regular program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีใช

ภาษาไทยเปนส่ือหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเปนดวยกไ็ด 

๑๑.๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ (international program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงท่ีมีโครงสรางกระบวนวิชา ซ่ึงเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติไดศึกษารวมกนัโดยใช
ภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียนการสอน 

๑๑.๓.๓ หลักสูตรสองภาษา (bilingual program) หมายความวา หลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอ่ืนเปนส่ือหลักในการเรียนการสอนรวมกับภาษาไทย 

๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร ดังนี้ 
๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใชเวลา

การศึกษาปกติ ๑ ปการศึกษา หรือเทียบเทา หรือตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใชเวลาศึกษาปกติ ๒ ปการศึกษา หรือเทียบเทา 
๑๑.๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) ผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๕ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา 
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(๒) ผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๓ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา 

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจาํเปนทางวิชาการ หรือมีเหตุ
สุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ ดังนี ้

๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองไมเกิน ๓ 
ปการศึกษา 

๑๑.๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ตองไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
๑๑.๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ ป
การศึกษา 

(๒) สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๖ ป
การศึกษา 

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อาจ
แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยูได ท้ังนี ้ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการ
สําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ 

๑๑.๗ การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เชน หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความรวมมือ
ระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรวิทยาการรูปแบบตางๆ ใหจัดทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปน
กรณไีป 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียน 

   มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนักศึกษาถือ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 
๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับ

ปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให
สอดคลองกับแผนการศึกษา 

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธนกัศึกษา
ปริญญาเอกทําหนาท่ีวางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําดุษฎีนพินธของนักศึกษา 

๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษา 
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ท้ังนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ และมหาวิทยาลัยไดรับ
หลักฐานครบถวนแลว 

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดท่ีเคยไดอักษรลําดับข้ัน B ข้ึนไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้า
อีกไมได และใหถือวาการลงทะเบียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้เปนโมฆะ ยกเวนกระบวนวิชาท่ีกําหนดให
สามารถลงทะเบียนเรียนซํ้าได 

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวน
วิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต 

ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษไดโดยใหคณบดี
ของสวนงานท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูพจิารณาอนุมัติ 

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวน
วิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้น ใหไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน W 

๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูได โดยไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน V 

หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรสถานะการศึกษา V แลว ประสงคจะเปล่ียนแปลง
เพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับข้ันท่ีมีการนํามาคิดคาลําดับข้ัน หรืออักษรผลการศึกษา S หรือ 
U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติเปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

๑๒.๓ การลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชา
ใดๆ แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํากิจกรรมอ่ืนใด 
ใหดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบริการและชําระคาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๔ การลงทะเบียนของนกัศึกษาสมทบ และนักศึกษาทดลองเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การบอกเพ่ิมและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๔.๑ ใหมีการประเมินผลการศึกษา เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละหนวยการศึกษา ภาค
การศึกษา หรือปการศึกษา แลวแตกรณี 

๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวน
วิชา โดยแบงการกําหนดอักษรแสดงผลการศึกษาเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับข้ัน (grade) ท่ีมีคาลําดับข้ัน อักษร
ผลการศึกษา (result) และอักษรสถานะการศึกษา (status) ท่ียังไมมีการประเมินผล หรือไมมีการประเมินผล 

๑๔.๓  อักษรแสดงผลการศึกษา ความหมาย และคาลําดับข้ัน 
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๑๔.๓.๑ อักษรลําดับข้ัน ใหกําหนดดังนี ้

อักษรลําดับข้ัน ความหมาย คาลําดับข้ัน 
A ดีเยีย่ม (excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (very good) ๓.๕๐ 
B ดี (good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช (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 อักษรผลการศึกษาท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 
S เปนท่ีพอใจ (satisfactory) 
U ไมเปนท่ีพอใจ (unsatisfactory) 

๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไมมีการประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล ให
กําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) 
P การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (in progress) 
V เขารวมศึกษา (visiting) 
W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
T ปริญญานิพนธ ยังอยูในระหวางการดําเนนิการ (thesis in progress) 

๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I แสดงวา การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหการวดัผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรสถานะการศึกษา I ตองไดรับการ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัดอยู 

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่แกอักษรสถานะการศึกษา I ใหเสร็จ
สมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรียนสุดทายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา I เปนอักษรลําดับข้ัน F หรือ U แลวแตกรณ ี

๑๔.๕ อักษรสถานะการศึกษา P แสดงวา กระบวนวิชานัน้ยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู โดยยัง
ไมมีการวดัและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี ้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาท่ีหลักสูตร
กําหนด 



 ๑๒/๒๒  

อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการวัดและประเมินผลแลว ท้ังนี้ ตองกอนวนั
สุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา P ใหเปนอักษรลําดับข้ัน F หรือ อักษรผลการศึกษา U แลวแต
กรณ ี

๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงวายังไมมีการวัดและการประเมินผลปริญญานิพนธ 
เนื่องจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ 

๑๔.๗ อักษรสถานะการศึกษา V แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวม
ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไมครบตามท่ีกําหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนด สําหรับการ
เรียนการสอนในกระบวนวชิานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา V เปน W 

๑๔.๘ อักษรสถานะการศึกษา W แสดงวา 
๑๔.๘.๑ การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๒.๑.๔ และ ๑๒.๑.๖ 
๑๔.๘.๒ การลงทะเบียนไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๑๒.๑.๕ 
๑๔.๘.๓ การเรียนไมเปนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามขอ ๑๔.๗ 
๑๔.๘.๔ นักศึกษาถูกส่ังพกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
๑๔.๘.๕ นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
๑๔.๘.๖ นักศึกษาไมผานการพิจารณาหัวขอโครงรางปริญญานิพนธ (thesis proposal) ใน

ระดับสาขาวิชา ในภาคการศึกษาแรกท่ีมีการลงทะเบียนปริญญานิพนธ 
๑๔.๘.๗ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวนวิชาท่ี

ลงทะเบียน 

๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษาตองไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C หากได
ตํ่ากวา C ตองลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซํ้าอีก จนกระท่ังไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C 

กรณีท่ีกระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษรผลการศึกษา S หรือ U นักศึกษาตองไดอักษร
ผลการศึกษา S หากนักศึกษาไดอักษรผลการศึกษา U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะ
ไดรับอักษรผลการศึกษา S 

๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับวา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสวนท่ีเกีย่วกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม การถอนกระบวนวิชา การ
วัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานัน้โดยอนุโลม 

การพิจารณาเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของแตละกระบวนวชิา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
กระบวนวิชานั้นๆ 

๑๔.๑๑ อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษา S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูก
นํามาคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย (Grade Point Average, GPA) 
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๑๔.๑๒ การนบัหนวยกิตสะสม 
๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอักษรลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C หรืออักษรผล

การศึกษา S เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๑๔.๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนับหนวยกิต

สะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดเพียงคร้ังเดียวและใหนับเฉพาะคร้ังสุดทาย ยกเวนกระบวนวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนดใหลงทะเบียนซํ้าได ใหนับหนวยกิตสะสมไดทุกคร้ัง 

การนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา จะไมนบัรวมหนวยกติของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีข้ันตน 

๑๔.๑๒.๓ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทา
กัน ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหน่ึงกระบวนวิชาใดเทานัน้ 

๑๔.๑๓ การคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย คิดจากจํานวนหนวยกิต และคาลําดับข้ันของกระบวน
วิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน รวมท้ังกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนซํ้า ยกเวนกระบวนวิชาท่ีไดรับ
อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษาตามขอ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันตน และ
หลักสูตรท่ีทําเฉพาะปริญญานิพนธ 

๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับข้ัน
ของแตละกระบวนวิชาตามขอ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของ
กระบวนวิชาท่ีมีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน นอกจากท่ีระบุไวในขอ ๑๔.๑๑ ในการ
หารนี้ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณีท่ีทศนิยมตําแหนงท่ี ๓ มีคาต้ังแต ๕ ข้ึนไปใหปดคาทศนิยมตําแหนงท่ี 
๒ ข้ึน 

๑๔.๑๕ กรณีท่ีนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดท่ีจัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบ
โอนกระบวนวิชานั้นเขาไวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนได ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานท่ีรับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา การใหอักษรลําดับข้ันในกระบวนวิชาใด ไม
ถูกตอง ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน เพื่อทํา
การสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว และใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๕ การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกติใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๘ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

๑๘.๑ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
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นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง และระดับปริญญาโท 
ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีใหคําแนะนําและดแูลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตร และขอบังคับ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม 

๑๘.๒ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
๑๘.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก เปน

ผูใหคําแนะนําและดูแลการทําปริญญานิพนธ 
ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการต้ังแต ๒ คนข้ึนไป 

และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลักก็ได 
๑๘.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ทํา

หนาท่ีใหคําแนะนํา วางแผนการศึกษา และการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจํานวน
อยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 
หรืออาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 

การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ัง 

ขอ ๑๙ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม จะเปนอาจารยประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษก็ได 

การแตงต้ังอาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ัง 

ขอ ๒๐ จํานวน คุณวฒิุ และคุณสมบัติอาจารย 

๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
๒๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตอง

มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 
๒๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 
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(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๑.๓ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวฒิุปริญญาโท แตท้ังนี้ ตองมีคุณวฒิุข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว ไมนอยกวา ๖ ป 

๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
๒๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

๒๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงศาสตราจารย 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๒.๓ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวฒิุปริญญาเอก แตท้ังนี้ ตองมีคุณวฒิุข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว ไมนอยกวา ๔ ป 

๒๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
๒๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 
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(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้
กรณีท่ีเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวทิยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง 

กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามท่ี
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธหลักหรือรวม แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) กรณีท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

(๒) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ หรือกรณี
พิเศษ เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม 

๒๐.๓.๕ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 
(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ

กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 
(๒) มีประสบการณดานการสอน 
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(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
๒๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงศาสตราจารย 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ 

ประเภท ไดแก 
(๑) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติ

ดังนี ้
(๑.๑) มีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
(๑.๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงรองศาสตราจารย 
(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธรวม ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

กรณีท่ีเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอดษุฎีนิพนธ ไมนอยกวา ๕ เร่ือง 

กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามท่ี
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 



 ๑๘/๒๒  

๒๐.๔.๔ อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวฒิุภายนอก แบงออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดียวกับ
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

(๒) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม 

๒๐.๔.๕ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

ในกรณีกระบวนวิชาท่ีสอนไมใชกระบวนวิชาในสาขาวชิาหลักของหลักสูตร อนุโลมให
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ี
อาจารยผูสอนได 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณ ี

ขอ ๒๑ หนาท่ีและภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก/รวม ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๒ เง่ือนไขภาษาตางประเทศ ท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาความรูเพื่อการทําปริญญานิพนธ 
ใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปนการสอบเพ่ือประเมินความพรอมและ
ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธ์ิเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ ท้ังนี้ 

๒๓.๑ นักศึกษาท่ีจะสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก กอนการ
ยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๓.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สวนงานแตงต้ังอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลักเปนประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ ๑ คนท่ีมาจากสาขาวชิา
เดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธรวมของนักศึกษาปริญญาเอกน้ัน 
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๒๓.๓ เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ คร้ัง โดยตองยื่นคํารอง
ขอสอบใหม ท้ังนี้ การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จส้ินภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบคร้ัง
แรก 

ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจยืน่คํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนมัุติโอนไปเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันได 

ขอ ๒๔ การสอบประมวลความรู (comprehensive examination) เปนการสอบเพ่ือทดสอบความรูในแนว
กวาง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเน้ือหา และความสามารถในการนําเอาความรูมา
แกปญหา ผูมีสิทธ์ิสอบตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผานกระบวนวิชา
บังคับโดยไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C 

๒๔.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ใหเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น 

๒๔.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนินการดังนี ้
๒๔.๒.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
๒๔.๒.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู ใหประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ังอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู 

๒๔.๒.๓ เม่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบแลว ใหประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู รายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ คร้ังโดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 

ขอ ๒๕ การทาํปริญญานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

ท้ังนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากการทําปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา และใหมีการทําความตกลงกันเปนลายลักษณ
อักษร 

ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ไดแกกรณีดังตอไปนี ้

๒๖.๑ ตาย 
๒๖.๒ ลาออก 
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๒๖.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖ 
๒๖.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดรักษาสถานภาพการศึกษา

ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ 
๒๖.๖ เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑.๔ นับต้ังแตวันเปดภาค

การศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 
๒๖.๗ เปนนกัศึกษาท่ีไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียนอยกวา ๒.๗๕ เม่ือเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ เปนตนไป 
๒๖.๘ เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบไมผานการวัดคุณสมบัติ และไมไดรับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัยใหโอนเปนนักศึกษาปริญญาโท ตามขอ ๒๓ 
๒๖.๙ เปนนักศึกษาท่ีไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ เม่ือศึกษาครบตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 
๒๖.๙.๑ ระดบัปริญญาโท ทุกแบบการศึกษา เม่ือศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา 
๒๖.๙.๒ ระดบัปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา เม่ือศึกษาครบ ๓ ปการศึกษา 

๒๖.๑๐ เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแลวไมมีหนวยกิตสะสม ยกเวน
หลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานิพนธ 

๒๖.๑๑ เปนนกัศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบประมวลความรูตามขอ ๒๔ 

๒๖.๑๒ ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๖.๑๓ เปนผูสําเร็จการศึกษา 

๒๖.๑๔ มหาวทิยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๗ การลา 

๒๗.๑ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา ตอง
ชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว 

๒๗.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
ไดรับอนุมัติใหลาออกแลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๘ การกลับเขาเปนนักศึกษา 

๒๘.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว หรือท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๖, ๒๖.๗, ๒๖.๘, ๒๖.๙ และ ๒๖.๑๑ แลวผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาใหม สามารถ
นํากระบวนวิชาเดิมท่ีเคยศึกษาไวไมเกิน ๕ ป นับจากวันท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใชในการศึกษา
ไดอีก 
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๒๘.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตองการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา หลังจากท่ีพนสภาพ
การเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ อาจขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาได โดยยื่น
คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป 

๒๘.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไมมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดอีก 

ขอ ๒๙ การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาตองไปรายงานตัวคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล แลวแจงใหสวนงานท่ีสังกัดทราบ โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา
ท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือ
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองผานเง่ือนไขตางๆ ดงัตอไปนี ้

๒๙.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

๒๙.๒ มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐ และคาลําดับข้ัน
สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวนหลักสูตรท่ีมีเฉพาะดุษฎีนิพนธหรือวิทยานพินธ 

๒๙.๓ มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

๒๙.๔ สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ และ
หลักสูตรท่ีกําหนดเง่ือนไขใหมีการสอบประมวลความรู 

๒๙.๕ สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ 

ท้ังนี้ ดุษฎีนิพนธจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบเปนกรณีไป 

๒๙.๖ ผลงานปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรใน
วารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด ในแตละระดบั และหรือ แบบการศึกษา 

๒๙.๗ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะ
ไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๙.๘ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสรางสรรคผลงานท่ีมี
ความชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย เปนไปตามความเปนจริงท่ีปราศจากอคติ ไมตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จ 
ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ไมโจรกรรม ไมคัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรางผลงานซํ้า (plagiarism) 
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ขอ ๓๐ การอุทธรณ 

เม่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําส่ัง หรือมีคําวินิจฉัยในเร่ืองใดอันเกีย่วกับขอบังคับนี้ หากนกัศึกษาไม
เห็นดวยกับคําส่ัง หรือคําวินจิฉัยนั้น ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ัง
หรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีส้ินสุด 

ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ีขอบังคับกําหนด และ
ใหมีอํานาจในการวินจิฉัยตีความในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับและใหถือเปนท่ีส้ินสุด และหรือ
ใหมีอํานาจส่ังการและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

     ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                  (ลงนาม)                              เกษม  วฒันชัย 

(ศาสตราจารยเกยีรตคิณุเกษม วฒันชยั) 
นายกสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม 


