ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับ
ความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทัง้ มีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
โดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่
๗/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๙”
ขอ ๒ ใหใชขอ บังคับนี้สําหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาอื่น ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใหการรับรองเปนกรณีไป
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ สวนงานวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น ทีม่ ีการจัดการ
เรียนการสอนตามขอบังคับนี้
“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดํารงตําแหนง อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทีม่ ีหนาที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา

๑/๒๒

สําหรับกรณีทเี่ ปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน
หรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยหรือบุคลากรของสถาบันที่มีความรวมมือนั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับนี้ อาจไดรับการ
แตงตั้งใหเปน อาจารยประจํา อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวแตกรณี ตามความหมายของขอบังคับนี้ดวย
“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา อาจารยประจํา ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนในการทํา
หนาที่เปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ
อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผสู อบประมวลความรู ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่
ขางตน
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจยั ในสาขาวิชาดังกลาว
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาทีใ่ นการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและ
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ทั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวน หลักสูตรระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกัน หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ํากันไดไมเกิน ๒ คน
“อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยเปนอยางดี หรือ
เปนที่ประจักษ
“ผูทรงคุณวุฒ”ิ
หมายความวา บุคลากรภายในที่ไมใชอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณสงู ในสาขาวิชาที่เปดสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางดี หรือเปนที่ประจักษ
“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
“พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Multidiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร
ที่มีการผสมผสาน ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกัน ในลักษณะที่ยังคงความโดดเดนของศาสตรดั้งเดิม
หรือการจัดการศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักตางๆ มาผสมผสานกัน
แลวนําความรูที่ไดไปประยุกตในการประกอบวิชาชีพ
๒/๒๒

“วิทยาการขามศาสตร” ภาษาอังกฤษใช “Cross Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา
หรือศาสตร ที่อาศัยการมอง การอธิบาย หรือการแกปญ
 หาในศาสตรหรือสาขาวิชาหนึ่ง โดยอาศัยมุมมองหรือ
วิธีการของศาสตรหรือสาขาวิชาอื่น
“สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Interdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ที่
มีการบูรณาการความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกันอยางกลมกลืน จนเกิดเปนศาสตรใหม ทําใหไดรับ
เครื่องมือ แบบจําลอง หรือ วิธีการใหม ทีโ่ ดยปกติไมสามารถดําเนินการไดหากใชศาสตรดั้งเดิมแยกจากกัน
“วิทยาการเปลี่ยนผาน” ภาษาอังกฤษใช “Transdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือ
ศาสตร ที่อาศัยองคความรูจ ากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวมกัน เพื่อการ
แกปญหาใดปญหาหนึ่ง และจะตองดําเนินการทุกดานพรอมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสําเร็จดวยดี
และมีประสิทธิภาพ
“วิทยาการแถบกวาง” ภาษาอังกฤษใช “Broadband Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา
หรือศาสตร ที่มีเนื้อหาสาระกวางและครอบคลุมสาขาวิชาหรือศาสตรตางๆ ที่สัมพันธกันและตอเนื่องกันไป
“ปริญญาควบ” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ที่ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาควบ จากมหาวิทยาลัยแหงเดียวกัน หรือรวมกับตางสถาบัน ทั้งในหรือตางประเทศ โดยทั่วไปแยก
ออกเปน ๓ แบบ ไดแก ปริญญาคู (double degree) ปริญญารวม (joint degree) และปริญญาที่ ๒ (second degree)
“ปริญญาคู” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ที่ผูเรียนสามารถเรียนและสําเร็จ
การศึกษา ๒ หลักสูตรพรอมกัน โดยไดรบั ใบปริญญา ๒ ใบ
“ปริญญารวม” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมาจากความรวมมือกัน
ระหวางสถาบัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาใบเดียว ทีป่ รากฏตราสัญลักษณ และลงนามโดย
อธิการบดีหรือผูแทนของสถาบันที่รวมมือกัน
“ปริญญาที่สอง” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียน สามารถ
ขยายเวลาการศึกษาออกไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ตองการขอรับปริญญาที่สอง หลังจากที่ศึกษาครบ
ตามเงื่อนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว โดยผูส ําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
“ปริญญานิพนธ” ภาษาอังกฤษใช “Thesis” หมายความวา บทนิพนธที่มีการพรรณนาขยายความ
เกิดจากการวิจยั คนควา หรือศึกษา ในหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อเสนอรับ
ปริญญา โดยแยกออกเปน ๓ แบบ ไดแก ดุษฎีนิพนธ หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาเอก (Dissertation or
Doctoral Thesis) วิทยานิพนธ หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาโท (Master’s Thesis) และการคนควาอิสระ
(Independent Study)
“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาทีไ่ มใชภาษาไทย

๓/๒๒

ขอ ๕ ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ จัด ควบคุม และอํานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้
รวมทั้งมีหนาที่รวบรวมและเผยแพรขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ
อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ในแตละหลักสูตร โดยปรับปรุงใหทนั สมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้
๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับปริญญาโท สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา
๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๕๐) หรือ กรณีที่มีผลการเรียนดี (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือ
ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
๖.๒ ไมเคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติ จากสถาบันการศึกษาใด
๖.๓ เปนผูที่ไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
๖.๔ มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
ขอ ๗ การรับเขาศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
วิธีการอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก แตอยูระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปนนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา
๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา (full time student) หมายความวา นักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามขอ ๖
ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา
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๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความวา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
หรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจัย โดยไมมสี ิทธิ์รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากมหาวิทยาลัย
๘.๓ นักศึกษาทดลองเรียน หมายความวา นักศึกษาทีข่ าดคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขของการรับเขา
บางประการ หรือมาสมัครเขาศึกษาไมตรงตามกําหนดภาคการศึกษา ที่สาขาวิชาเห็นวานาจะเปดโอกาสให
นักศึกษาที่มีความประสงคจะเขาศึกษา ไดทดลองเรียน ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการ โดยไมมีสิทธิ์รับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากมหาวิทยาลัย และเมื่อผานเงื่อนไขตามที่
กําหนดนั้นแลว จึงเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาเต็มเวลาได
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเปน
นักศึกษา พรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษา ดังนี้
๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบงการศึกษาใน ๑ ปการศึกษา ออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ ซึ่งเปนภาคการศึกษา
ไมบังคับ โดยจัดจํานวนชัว่ โมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยกระบวนวิชา ที่จําเปนตองเปดสอนในภาค
การศึกษาพิเศษ หรือนอกเวลาราชการ เพื่อการฝกงาน ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การ
บริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้นไมถือเปนการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ แตใหถือเสมือนวาเปนสวนหนึ่ง
ของภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑.๒ ระบบการศึกษาตลอดป มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๔๐ สัปดาห โดยมี
ระยะเวลาเริ่มตนการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการสิ้นสุดการศึกษา ของแตละกระบวนวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมในบางกระบวนวิชา โดยบัณฑิต
วิทยาลัยอาจกําหนดใหมี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปการศึกษาซึ่งเปนระยะการศึกษาไมบังคับเพิ่มขึ้นอีก โดย
ใชเวลาและจํานวนชัว่ โมงเรียนตามเกณฑที่กําหนด และประกาศในแตละป สําหรับนักศึกษาแตละคน แตละชัน้
ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม
๑๐.๑.๓ ระบบหนวยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบงชวงการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามหัวขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนชัว่ โมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค
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๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและกําหนด
ปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
๑๐.๒.๑ กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๐.๒.๒ กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไม
นอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๐.๒.๓ กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๐.๒.๔ ปริญญานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหเทียบ
ปริมาณเปน ๑ หนวยกิต
๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไข สําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา เพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของกระบวน
วิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานั้น
๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีชื่อกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชากํากับไว
๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยชื่อยอของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา
๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับ
การศึกษาของกระบวนวิชาดังนี้
“๗” “๘” “๙” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
“๑” “๒” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตน
๑๐.๗ ในกรณีที่ปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสว นงานตรวจสอบวาไมมีนกั ศึกษาตกคางที่จะ
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ ป
ขอ ๑๑ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในรูปแบบพหุวิทยาการ วิทยาการขามศาสตร วิทยาการเปลี่ยนผาน
หรือวิทยาการแถบกวาง โดยใหปริญญา หรือปริญญาควบ ดังนี้
๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาเอก ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
๑๑.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเองและมิใชเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรปริญญาโท
เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพใหมีความ
ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชีย่ วชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยมีหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ
เขาศึกษา
๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่มคี วามรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ตางๆ
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ หมไดอยางมีอิสระ
มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
หลักสูตรปริญญาโท แบงการศึกษาเปน ๔ แบบ คือ
แบบ ๑ เปนแบบที่เนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
แบบ ๒ เปนแบบที่เนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต
แบบ ๓ เป น แบบที่ เ น น การศึ ก ษากระบวนวิ ช า โดยการศึ ก ษากระบวนวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต และการทําการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
แบบ ๔ เปนแบบที่เนนการศึกษากระบวนวิชา ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมิใชเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอก
เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานไดดยี ิ่งขึน้ โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา ๒๔ หนวยกิต
หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ
เขาศึกษา
๑๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได
อยางมีอิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
๗/๒๒

หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการหรือ
นักวิชาชีพขั้นสูง คือ
แบบ ๑ เปนแบบที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา ๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทีม่ ีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
แบบ ๒ เปนแบบที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง เพื่อ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทีม่ ีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม
นอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑๑.๓.๑ หลักสูตรปกติ (regular program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ใช
ภาษาไทยเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเปนดวยก็ได
๑๑.๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ (international program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งที่มีโครงสรางกระบวนวิชา ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติไดศึกษารวมกันโดยใช
ภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน
๑๑.๓.๓ หลักสูตรสองภาษา (bilingual program) หมายความวา หลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอื่นเปนสื่อหลักในการเรียนการสอนรวมกับภาษาไทย
๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร ดังนี้
๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใชเวลา
การศึกษาปกติ ๑ ปการศึกษา หรือเทียบเทา หรือตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใชเวลาศึกษาปกติ ๒ ปการศึกษา หรือเทียบเทา
๑๑.๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
(๑) ผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๕ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา

๘/๒๒

(๒) ผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๓ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา
๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนทางวิชาการ หรือมีเหตุ
สุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 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 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจ
แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยูได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขการ
สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ
๑๑.๗ การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอืน่ ๆ เชน หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความรวมมือ
ระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรวิทยาการรูปแบบตางๆ ใหจัดทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปน
กรณีไป
ขอ ๑๒ การลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา
ปฏิบัติดังตอไปนี้

และใหนักศึกษาถือ

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับ
ปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให
สอดคลองกับแผนการศึกษา
๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธนกั ศึกษา
ปริญญาเอกทําหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําดุษฎีนพิ นธของนักศึกษา
๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษา

๙/๒๒

ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ และมหาวิทยาลัยไดรับ
หลักฐานครบถวนแลว
๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดทีเ่ คยไดอักษรลําดับขั้น B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ํา
อีกไมได และใหถือวาการลงทะเบียนทีไ่ มเปนไปตามเงื่อนไขนี้เปนโมฆะ ยกเวนกระบวนวิชาที่กําหนดให
สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได
๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวน
วิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษไดโดยใหคณบดี
ของสวนงานที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพจิ ารณาอนุมัติ
๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผดิ เงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวน
วิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น ใหไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน W
๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูได โดยไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรสถานะการศึกษา V แลว ประสงคจะเปลี่ยนแปลง
เพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้นที่มีการนํามาคิดคาลําดับขั้น หรืออักษรผลการศึกษา S หรือ
U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชา
ใดๆ แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํากิจกรรมอื่นใด
ใหดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบริการและชําระคาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ และนักศึกษาทดลองเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๔.๑ ใหมีการประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละหนวยการศึกษา ภาค
การศึกษา หรือปการศึกษา แลวแตกรณี
๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวน
วิชา โดยแบงการกําหนดอักษรแสดงผลการศึกษาเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับขั้น (grade) ที่มีคาลําดับขั้น อักษร
ผลการศึกษา (result) และอักษรสถานะการศึกษา (status) ที่ยังไมมีการประเมินผล หรือไมมีการประเมินผล
๑๔.๓ อักษรแสดงผลการศึกษา ความหมาย และคาลําดับขั้น
๑๐/๒๒

๑๔.๓.๑ อักษรลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย คาลําดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม (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 อักษรผลการศึกษาที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษร
S
U

ความหมาย
เปนที่พอใจ (satisfactory)
ไมเปนที่พอใจ (unsatisfactory)

๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ที่ไมมกี ารประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล ให
กําหนดดังนี้
อักษร
I
P
V
W
T

ความหมาย
การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete)
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress)
เขารวมศึกษา (visiting)
ถอนกระบวนวิชา (withdrawn)
ปริญญานิพนธ ยังอยูในระหวางการดําเนินการ (thesis in progress)

๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I แสดงวา การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหการวัดผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรสถานะการศึกษา I ตองไดรับการ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานทีก่ ระบวนวิชานั้นสังกัดอยู
นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่ แกอักษรสถานะการศึกษา I ใหเสร็จ
สมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรียนสุดทายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา I เปนอักษรลําดับขั้น F หรือ U แลวแตกรณี
๑๔.๕ อักษรสถานะการศึกษา P แสดงวา กระบวนวิชานัน้ ยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู โดยยัง
ไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่หลักสูตร
กําหนด
๑๑/๒๒

อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปลีย่ นเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้ ตองกอนวัน
สุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากพนกําหนดดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา P ใหเปนอักษรลําดับขัน้ F หรือ อักษรผลการศึกษา U แลวแต
กรณี
๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงวายังไมมีการวัดและการประเมินผลปริญญานิพนธ
เนื่องจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ
๑๔.๗ อักษรสถานะการศึกษา V แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวม
ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไมครบตามที่กําหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัตติ ามขอกําหนด สําหรับการ
เรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา V เปน W
๑๔.๘ อักษรสถานะการศึกษา W แสดงวา
๑๔.๘.๑ การลงทะเบียนผิดเงือ่ นไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๒.๑.๔ และ ๑๒.๑.๖
๑๔.๘.๒ การลงทะเบียนไมเปนไปตามเงือ่ นไขที่กําหนดในขอ ๑๒.๑.๕
๑๔.๘.๓ การเรียนไมเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๑๔.๗
๑๔.๘.๔ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๑๔.๘.๕ นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
๑๔.๘.๖ นักศึกษาไมผานการพิจารณาหัวขอโครงรางปริญญานิพนธ (thesis proposal) ใน
ระดับสาขาวิชา ในภาคการศึกษาแรกที่มีการลงทะเบียนปริญญานิพนธ
๑๔.๘.๗ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียน
๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษาตองไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C หากได
ต่ํากวา C ตองลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก จนกระทั่งไดอกั ษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C
กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษรผลการศึกษา S หรือ U นักศึกษาตองไดอักษร
ผลการศึกษา S หากนักศึกษาไดอกั ษรผลการศึกษา U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซํา้ อีกจนกวาจะ
ไดรับอักษรผลการศึกษา S
๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับวา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสวนทีเ่ กีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา การ
วัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานัน้ โดยอนุโลม
การพิจารณาเงือ่ นไขที่ตองผานกอนของแตละกระบวนวิชา ใหอยูใ นดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
กระบวนวิชานั้นๆ
๑๔.๑๑ อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษา S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูก
นํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA)
๑๒/๒๒

๑๔.๑๒ การนับหนวยกิตสะสม
๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาไดอักษรลําดับขั้น A, B+, B, C+, C หรืออักษรผล
การศึกษา S เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๔.๑๒.๒ ในกรณีทนี่ ักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิต
สะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวและใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนกระบวนวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําได ใหนับหนวยกิตสะสมไดทุกครั้ง
การนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา จะไมนบั รวมหนวยกิตของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีขั้นตน
๑๔.๑๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทา
กัน ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเทานัน้
๑๔.๑๓ การคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย คิดจากจํานวนหนวยกิต และคาลําดับขั้นของกระบวน
วิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน รวมทั้งกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนซ้ํา ยกเวนกระบวนวิชาที่ไดรับ
อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษาตามขอ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตน และ
หลักสูตรที่ทําเฉพาะปริญญานิพนธ
๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับขั้น
ของแตละกระบวนวิชาตามขอ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดของ
กระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น นอกจากที่ระบุไวในขอ ๑๔.๑๑ ในการ
หารนี้ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณีที่ทศนิยมตําแหนงที่ ๓ มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไปใหปดคาทศนิยมตําแหนงที่
๒ ขึ้น
๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบ
โอนกระบวนวิชานั้นเขาไวในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา การใหอักษรลําดับขั้นในกระบวนวิชาใด ไม
ถูกตอง ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทํา
การสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว และใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๘ อาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป อาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธหลัก
๑๘.๑ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
๑๓/๒๒

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท
ใหมีอาจารยทปี่ รึกษาทั่วไปทําหนาที่ใหคาํ แนะนําและดูแลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตร และขอบังคับ ตลอดจนเปนทีป่ รึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม
๑๘.๒ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
๑๘.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก เปน
ผูใหคําแนะนําและดูแลการทําปริญญานิพนธ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักก็ได
๑๘.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ทํา
หนาที่ใหคําแนะนํา วางแผนการศึกษา และการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจํานวน
อยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้ง

ใหประธานคณะกรรมการ

ขอ ๑๙ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม จะเปนอาจารยประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษก็ได
การแตงตั้งอาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้ง
ขอ ๒๐ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย
๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
(๑) มีคณ
ุ วุฒิขนั้ ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตอง
มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๒๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย
๑๔/๒๒

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
๒๐.๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ
(๑) มีคุณวุฒิขนั้ ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน
(๒) มีประสบการณดานการสอน
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลว ไมนอยกวา ๖ ป
๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
๒๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
(๓) สํ า หรั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ทางวิ ช าชี พ อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๒๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงศาสตราจารย
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
๒๐.๒.๓ อาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน
(๒) มีประสบการณดานการสอน
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตทั้งนี้ ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลว ไมนอ ยกวา ๔ ป
๒๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท
๒๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
๑๕/๒๒

(๑) มีคณ
ุ วุฒิขนั้ ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
๒๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
๒๐.๓.๓ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒
ประเภท ไดแก
(๑) อาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั
(๒) อาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
ตองมีคุณวุฒแิ ละผลงานทาง
วิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ตองมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอ ยกวา ๑๐ เรื่อง
กรณีที่ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมีคุณวุฒแิ ละผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามที่
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริ ญ ญานิ พ นธ ประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธหลักหรือรวม แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
(๑) กรณี ที่ เ ป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ
เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
(๒) กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ตองมีคุณวุฒแิ ละผลงานทางวิชาการ หรือกรณี
พิเศษ เชนเดียวกับอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรวม
๒๐.๓.๕ อาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ
(๑) มีคุณวุฒิขนั้ ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน
(๒) มีประสบการณดานการสอน
๑๖/๒๒

(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๒๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
(๑) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ที่ มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
๒๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงศาสตราจารย
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย
๑ รายการเปนผลงานวิจัย
๒๐.๔.๓ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒
ประเภท ไดแก
(๑) อาจารยทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑.๑) มีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
มีตําแหนงรองศาสตราจารย
(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย
อยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั
(๒) อาจารยทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธรวม ตองมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
ตองมีคุณวุฒแิ ละผลงานทาง
วิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก
กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ตองมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรือ่ ง
กรณีที่ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมีคุณวุฒแิ ละผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามที่
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

๑๗/๒๒

๒๐.๔.๔ อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไมนอยกวา ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก แบงออกเปน ๒
ประเภท ไดแก
(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดียวกับ
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก
(๒) กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ตองมีคุณวุฒแิ ละผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม
๒๐.๔.๕ อาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ
(๑) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ที่ มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน
(๒) มีประสบการณดานการสอน
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณีกระบวนวิชาที่สอนไมใชกระบวนวิชาในสาขาวิชาหลักของหลักสูตร
อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย
อาจารยผูสอนได

อนุโลมให
ทําหนาที่

กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรที่มีให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
ขอ ๒๑ หนาที่และภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก/รวม ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ เงื่อนไขภาษาตางประเทศ ที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาความรูเพื่อการทําปริญญานิพนธ
ใหเปนไปตามเกณฑและวิธกี ารที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ ทั้งนี้
๒๓.๑ นักศึกษาที่จะสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก กอนการ
ยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย
๒๓.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สวนงานแตงตัง้ อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลักเปนประธาน และในจํานวนนั้นใหมกี รรมการ ๑ คนทีม่ าจากสาขาวิชา
เดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น
๑๘/๒๒

๒๓.๓ เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ
สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบแกตวั ไดอกี ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารอง
ขอสอบใหม ทั้งนี้ การสอบแกตวั ตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก
ในกรณีที่นักศึกษาสอบแกตวั ไมผาน อาจยืน่ คํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพิจารณา
เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันได
ขอ ๒๔ การสอบประมวลความรู (comprehensive examination) เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูในแนว
กวาง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการนําเอาความรูมา
แกปญหา ผูมีสิทธิ์สอบตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผานกระบวนวิชา
บังคับโดยไดอกั ษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C
๒๔.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
๒๔.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนินการดังนี้
๒๔.๒.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
๒๔.๒.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้งอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู
๒๔.๒.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบแลว ใหประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู รายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ
สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบแกตวั ไดอกี ๑ ครั้งโดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม
ขอ ๒๕ การทําปริญญานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้ ง นี้
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ เ กิ ด จากการทํ า ปริ ญ ญานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา และใหมีการทําความตกลงกันเปนลายลักษณ
อักษร
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ไดแกกรณีดังตอไปนี้
๒๖.๑ ตาย
๒๖.๒ ลาออก
๑๙/๒๒

๒๖.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖
๒๖.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดรักษาสถานภาพการศึกษา
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
๒๖.๖ เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑.๔ นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษา
๒๖.๗ เปนนักศึกษาทีไ่ ดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ เปนตนไป
๒๖.๘ เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไมผานการวัดคุณสมบัติ และไมไดรับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยใหโอนเปนนักศึกษาปริญญาโท ตามขอ ๒๓
๒๖.๙ เปนนักศึกษาที่ไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ เมื่อศึกษาครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
๒๖.๙.๑ ระดับปริญญาโท ทุกแบบการศึกษา เมื่อศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา
๒๖.๙.๒ ระดับปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา เมื่อศึกษาครบ ๓ ปการศึกษา
๒๖.๑๐ เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแลวไมมีหนวยกิตสะสม ยกเวน
หลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ
๒๖.๑๑ เปนนักศึกษาที่สอบไมผานการสอบประมวลความรูตามขอ ๒๔
๒๖.๑๒ ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๖.๑๓ เปนผูสําเร็จการศึกษา
๒๖.๑๔ มหาวิทยาลัยสั่งใหพน สภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๗ การลา
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา ตอง
ชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว
๒๗.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
ไดรับอนุมัติใหลาออกแลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๘ การกลับเขาเปนนักศึกษา
๒๘.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว หรือที่พนสภาพการเปนนักศึกษา
ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๖, ๒๖.๗, ๒๖.๘, ๒๖.๙ และ ๒๖.๑๑ แลวผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาใหม สามารถ
นํากระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษาไวไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใชในการศึกษา
ไดอีก
๒๐/๒๒

๒๘.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา หลังจากที่พนสภาพ
การเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ อาจขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาได โดยยื่น
คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป
๒๘.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุทุจริต
ประพฤติมิชอบ ขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดอีก
ขอ ๒๙ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นกั ศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาตองไปรายงานตัวคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล แลวแจงใหสวนงานที่สังกัดทราบ โดยผานอาจารยที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองผานเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปนี้

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

หรือ

๒๙.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
๒๙.๒ มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐ และคาลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวนหลักสูตรที่มีเฉพาะดุษฎีนิพนธหรือวิทยานิพนธ
๒๙.๓ มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
๒๙.๔ สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ และ
หลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบประมวลความรู
๒๙.๕ สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ
ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบเปนกรณีไป
๒๙.๖ ผลงานปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรใน
วารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หรือมีการจดอนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแตละระดับ และหรือ แบบการศึกษา
๒๙.๗ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะ
ได รั บ การเสนอชื่ อ ให ไ ด รั บ ปริ ญ ญา หรื อ ประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ประกาศนีย บั ต รบัณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๙.๘ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสรางสรรคผลงานที่มี
ความชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย เปนไปตามความเปนจริงที่ปราศจากอคติ ไมตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จ
ไมละเมิดสิทธิผูอื่น ไมโจรกรรม ไมคัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรางผลงานซ้ํา (plagiarism)
๒๑/๒๒

ขอ ๓๐ การอุทธรณ
เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่ง หรือมีคําวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกีย่ วกับขอบังคับนี้ หากนักศึกษาไม
เห็นดวยกับคําสั่ง หรือคําวินจิ ฉัยนั้น ใหมสี ิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ตามทีข่ อบังคับกําหนด และ
ใหมีอํานาจในการวินจิ ฉัยตีความในกรณีทมี่ ีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับและใหถือเปนที่สิ้นสุด และหรือ
ใหมีอํานาจสั่งการและปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงนาม)

เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

๒๒/๒๒

