ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 53/2564
เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัตกิ ารทำปริญญานิพนธ
----------------------เพื ่ อ ให ก ารทำปริ ญ ญานิพ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น ไปด ว ยความเรีย บร อ ย
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน อาศัยความตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนปริญ ญา
นิพนธและการทำปริญญานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบ
กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงกำหนดขั้นตอนและแนวปฏิ บัติการทำปริญญานิพนธสำหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ใหใชประกาศนี้ สำหรับนักศึกษาทีจ่ ะจัดทำปริญญานิพนธ ตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
2. ปริญญานิพนธ (Thesis) หมายถึง บทนิพนธที่มีการพรรณนาขยายความ เกิดจากการวิจัยคนควา
หรือศึกษาในหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา ไดแก
2.1 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation or Doctoral Thesis) หมายถึง ปริญญานิพนธปริญญาเอก
สำหรับหลักสูตรทุกแบบ
2.2 วิทยานิพนธ (Master’s Thesis) หมายถึง ปริญญานิพนธปริญญาโท สำหรับหลักสูตร
ปริญญาโท แบบ 1 และ แบบ 2
2.3 การคนควาอิสระ (IS : Independent Study) หมายถึง ปริญญานิพนธปริญญาโท
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แบบ 3
3. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-ฉบับที่ 6/2551 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การทำการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
-ฉบับที่ 7/2551 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การทำวิทยานิพนธของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
-ฉบับที่ 9/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การทำการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
-ฉบับที่ 10/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การทำวิทยานิพนธของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
-ฉบับที่ 24/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำ
ปริญญานิพนธ
-ฉบับที่ 40/2563 ลงวันที่15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติก ารทำ
ปริญญานิพนธ (ฉบับที่ 3)
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4. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ กำหนดไวดังตอไปนี้
4.1 การแตงตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
4.1.1 ใหนักศึกษาติดตอ ทาบทาม และเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
(Advisor) หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ (Advisory Committee) โดยผานความเห็นชอบจาก
อาจารยท ี่ป รึ กษาปริญ ญานิ พนธ หรืออาจารย ที ่ป รึก ษาปริญ ญานิ พนธหลัก (Major Advisor) ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อเสนอตอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สวนงานพิจารณาแตงตั้ง และแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่สวนงานแตงตั้ง
ทั้งนี้ คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.1.2 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ให มี อ าจารย ท ี ่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ 1 คน หรื อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตั้งแต 2 คน ขึ้นไป โดยใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธคนหนึ่ง
เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก สวนที่เหลือเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (Co-Advisor)
4.1.3 นักศึกษาปริญญาเอกทุกแบบ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ อยางนอย
3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญสัมพันธกันหรือเปนประโยชนตอการทำดุษฎีนิพนธ โดยใหอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธคนหนึ่ง เปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก สวนที่เหลือเปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม
4.2 การเสนอหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ
4.2.1 นักศึกษาปริญญาโท แบบ 1 ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในหลักสูตร และ/
หรื อ ที ่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจำสาขาวิ ช า และผ า นเงื ่ อ นไข
ภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว
4.2.2 นักศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ตองมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และ
ผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว
4.2.3 นักศึกษาปริญญาโท แบบ 3 ตองมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4.2.4 นักศึกษาปริญญาเอกทุกแบบ
1) ผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
2) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3) ผานเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในหลักสูตร
4) ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
4.3 การพนสภาพการเปนนักศึกษา (ดวยเหตุที่เกี่ยวของกับการทำปริญญานิพนธ)
นัก ศึกษาที่ไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรา งปริญ ญานิพ นธ เมื่อศึก ษาครบตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
4.3.1 ระดับปริญญาโท ทุกแบบการศึกษา เมื่อศึกษาครบ 2 ปการศึกษา
4.3.2 ระดับปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา เมื่อศึกษาครบ 3 ปการศึกษา
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4.4 การพิจารณาและการอนุมัติหัวขอโครงรางปริญ ญานิพนธ และการสงหัวขอโครงร า ง
ปริญญานิพนธ
4.4.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา พิจารณาหัวขอ
และโครงรา งปริญญานิพนธ โดยเนน ความสอดคลอ งกันระหวาง ชื่อหัว ขอภาษาไทยกับ ภาษาอั ง กฤษ
ชื่อหัวขอกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระโดยรวมของโครงรางปริญญานิพนธ ความเหมาะสมของระเบียบวิธี
วิจัย กระบวนการคนควาหรือศึกษา ความชัดเจนของเปาหมาย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขต ปริมาณ
งาน ระยะเวลา คุณคาและมาตรฐานของปริญญานิพนธที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและจำนวนหนวยกิต
ของปริญญานิพนธ นั้น
4.4.2 เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหความเห็นชอบ
หัวขอและโครงรางปริญญานิพนธแลว ใหเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงานพิจารณาอนุมัติ
4.4.3 สวนงานสงหัว ขอโครงรางปริญญานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ผานระบบ
ออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนดภายใน 15 วัน นับจากวันที่สวนงานอนุมัติ พรอมแนบหนังสือ
ยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญาใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย ยกเวนมีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยเปนอยาง
อื่น
4.5 การเปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงราง และ/หรือ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
4.5.1 กรณีที่นักศึกษามีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงรางปริญ ญา
นิพนธ ใหนักศึกษาจัดทำหนังสือผานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อเสนอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงานพิจารณาอนุมัติ และ
แจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ผานระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนด ภายใน 15 วัน นับจากวันที่
สวนงานอนุมัติ
4.5.2 นักศึกษา หรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
อาจเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาบางคนหรือกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธทั้งคณะได ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ เชน อาจารยที่ปรึกษาลาออก หรือเกษียณอายุงาน หรือนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลง
หัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ เปนตน
ทั้งนี้ ใหผูเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธจัดทำหนังสือ ผานประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา พรอมเหตุผลประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงานพิจารณาอนุมัติและจัดทำคำสั่งสวนงาน และแจงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เปลี่ยนแปลงขอมูลผานระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนด ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สวนงาน
อนุมัติ
4.5.3 ชื่อหัวขอปริญญานิพนธอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ใหเสนอผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาและประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงานอนุมัติ และแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนแปลง
ขอมูล ผานระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนด
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4.6 การลงทะเบียนปริญญานิพนธ
4.6.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาปริญญานิพนธ ไดตั้งแตภาคการศึกษาที่ไดรับ
อนุมัติหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ หรือภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป
4.6.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาและปริญญานิพนธรวมกัน ในภาคการศึกษาปกติ
ไมเกิน 15 หนวยกิต และในภาคการศึกษาพิเศษ ไมเกิน 6 หนวยกิต ยกเวนภาคการศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จ
การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาอาจลงทะเบี ย นเกิน กว า จำนวนหน ว ยกิต ที่ ก ำหนดได โดยให ป ระธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสวนงานเปนผูพิจารณาอนุมัติ และแจงสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อดำเนินการ
4.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาและปริญญานิพนธครบหนวยกิตแลว แตยังทำ
ปริ ญ ญานิพนธไมแ ลวเสร็จ หรือยังไมส ำเร็จ การศึก ษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก ำหนดไวในหลักสูตร
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาปกติ หากภาคการศึกษาพิเศษ
ยังคงมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการศึกษาอยู จะตองลงทะเบียนเพื่อขอใชบริการของมหาวิทยาลัยในภาค
การศึกษาพิเศษดวย
4.7 การทำปริญญานิพนธ
4.7.1 ใหนักศึกษาดำเนินการวิจัย คนควา หรือศึกษา ตามโครงรางปริญญานิพนธ ที่
ไดรับอนุมัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย กระบวนการคนควา
ศึกษา และกรอบเวลาที่ไดเสนอ
4.7.2 กรณีที่นักศึกษามีความจำเปนตองไปทำการวิจัย คนควา ศึกษา หรือเก็บขอมูลใน
ตางประเทศ ใหเสนอขออนุญาตประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงานอนุมัติ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก และแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองติดตอสื่อสาร
และรายงานการปฏิบัติงานตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเปนประจำและสม่ำเสมอ
4.7.3 ระหวางการทำปริญ ญานิพนธ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทำ
ปริญญานิพนธทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยผานการพิจารณาของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อเสนอตอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สวนงานใหความเห็นชอบ และแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ผานระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนด
4.8 การจัดทำเอกสารปริญญานิพนธ และภาษาที่ใชในการเรียบเรียงปริญญานิพนธ
4.8.1 การจัดทำเอกสารปริญญานิพนธ ใหนักศึกษาจัดทำเอกสารปริญญานิพนธ ตาม
คูมือการเขียนและพิมพปริญญานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือตามที่กำหนดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย โดย
1) รูปแบบที่ 1 ในกรณีที่นักศึกษายังไมไดเผยแพรผลงานตีพิมพ ใหจัดทำตาม
คูมือการเขียนและพิมพปริญญานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒) รูปแบบที่ ๒ ในกรณีที่นักศึกษาไดเผยแพรผลงานตีพิมพหรือไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพเรียบรอยแลว สามารถนำผลงานตีพิมพหรือ manuscript แนบในเลมปริญญานิพนธได โดยแบ ง
เนื้อหาในเลมปริญญานิพนธออกเปน 3 สวน ดังนี้
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๒.๑) บทนำและวัตถุประสงค
๒.๒) งานวิจัย (สามารถแนบผลงานตีพิมพที่เผยแพรแลวหรือ manuscript
ที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพเรียบรอยแลวอยางนอย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเปนชื่อแรก ซึ่งผลงานตีพิมพฉบับ
เต็ม (full paper) หรือ manuscript จะไมถูกเผยแพรในระบบออนไลน แตจะเผยแพร ดังนี้
2.2.1) ผลงานตีพิมพ (Published paper) ระบุช ื่อผูแ ตง “ชื่ อ
เรื่องสิ่งพิมพ” วารสาร/การประชุม ปที่พิมพ ฉบับที่พิมพ เลขหนา ISBN และเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล
ดิจิทัล (DOI) ของผลงานตีพิมพ
2.2.2) งานวิจ ัยที่ไ ดร ับ การตอบรั บ ให เ ผยแพรใ นวารสารทาง
วิชาการ (Accepted paper) ระบุชื่อผูแตง “ชื่อเรื่องสิ่งพิมพ” วารสาร/การประชุม วันที่ไดรับการตอบรับให
ตีพิมพ
2.2.3) งานวิจัยที่ยังไมไดรับการตีพิมพ (Unpublished
manuscript) ใหเรียบเรียงในรูปแบบของ manuscript ที่พรอมสงตีพิมพ โดยประกอบไปดวย ชื่อผูแ ต ง
ชื่อเรื่องสิ่งพิมพ บทนำและวัตถุประสงค วิธีการดำเนินการ ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง และ
บทสรุป
๒.๓) บทสรุป (ตองครอบคลุมและตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย)
4.8.2 ภาษาที่ใชในการเรียบเรียงปริญญานิพนธ
1) ใหเรียบเรียงดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษ กรณีทมี่ ีความจำเปนทางวิชาการ
ที่ไมสามารถเรียบเรียงเปนภาษาอังกฤษได ใหเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป ยกเวนหลักสูตรที่กำหนดไวใหเขียนปริญญานิพนธเปนภาษาอื่น
2) วิ ท ยานิ พ นธ และการค น ควา อิส ระ อาจเรีย บเรี ย งเป น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษก็ได ทั้งนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
4.9 การเสนอขอสอบปริญญานิพนธ
4.9.1 นักศึกษาสามารถเสนอขอสอบปริญญานิพนธ ตอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสวนงาน โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาได เมื่อ
1) ทำปริญญานิพนธแลวเสร็จ จัดทำเอกสารปริญญานิพนธตามที่กำหนดในขอ
4.8 เสร็จเปนที่เรียบรอย และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักใหความเห็นชอบ
2) ผานเงื่อนไขตางๆ ตามที่กำหนดไวในหลักสูตร
3) ผ า นเงื ่ อ นไขภาษาต า งประเทศสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาบัณ ฑิต ศึ ก ษา (สำหรั บ
นักศึกษาปริญญาโท แบบ 3)
4.10 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
4.10.1 ใหประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงาน แตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ พรอมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทำเปน คำสั่งสวนงาน และแจงบัณฑิ ต
วิทยาลัย ผานระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่กำหนด
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ทั้งนี้ กรรมการสอบปริญญานิพนธ อาจไดรับการเสนอชื่อโดยอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธหลัก ประกอบดวย อาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้
1) การสอบปริญญานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีคณะกรรมการสอบ ไมนอยกวา
3 คน โดยประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึก ษาปริญญา
นิพนธหลักหรือรวม
2) การสอบดุษฎีนิพนธ ใหมคี ณะกรรมการสอบ ไมนอยกวา 5 คน โดยประธาน
กรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมใชอาจารย
ทีป่ รึกษาปริญญานิพนธหลักหรือรวม
คุณวุฒิ และคุณสมบัติ ของผูสอบปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.10.2 ใหนักศึกษาสงมอบ เอกสารปริญญานิพนธตามที่กำหนดในขอ 4.8 จำนวน
อยางนอยเทากับจำนวนกรรมการสอบปริญญานิพนธ ตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึก ษา
ประจำสาขาวิชา เพื่อสงมอบใหแกกรรมการสอบปริญญานิพนธ กอนวันสอบไมนอยกวา 1 สัปดาห
4.11 การดำเนินการสอบปริญญานิพนธ
4.11.1 ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ประกาศ
กำหนดการและสถานที่สอบปริญญานิพนธใหทราบโดยทั่วกัน และเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงการนำเสนอ
ผลการทำปริญญานิพนธ และ/หรือ ซักถามได กอนการดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการ
4.11.2 ใหการสอบปริญญานิพนธเปนการสอบแบบปากเปลา (Oral Examination) ที่
ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
4.11.3 ผลงานดุษฎีนิพนธสำหรับหลักสูตรทุกแบบ ตองระบุ ขอความแหงการริเริ่ม
(Statement(s) of Originality) ไวเปนสวนหนึ่งในเอกสารดุษฎีนิพนธ ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว
ในคู มือการเขียนและพิมพปริญ ญานิพนธ การนำเสนอผลการทำดุษฎีนิพนธ และการสอบดุษฎีนิพนธให
ดำเนินการเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามที่ไดรับการอนุมัติโดยบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรณีไป หรือตามที่
กำหนดไวในหลักสูตร
4.11.4 ระยะเวลาของการสอบ
1) การสอบปริญญานิพนธระดับปริญญาโท ควรใชเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมง
2) การสอบดุษฎีนิพนธ ควรใชเวลาไมเกิน 6 ชั่วโมง
4.11.5 ใหป ระธานกรรมการสอบปริญ ญานิพ นธ เปนผูกำกับ และควบคุม การสอบ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
4.11.6 ใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ทำหนาที่อำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่
จำเปนสำหรับการสอบ พรอมกับบันทึก จัดทำรายงาน สรุปผลการสอบ และสงผลการสอบ
4.12 การประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ โดย
แจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะเริ่มดำเนินการสอบ
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4.13 การสงผลการสอบปริญญานิพนธ
ใหสวนงานสงรายงานผลการสอบ ตามแบบรายงานผลการสอบปริญญานิพนธ (มช. 6
บว.) สำเนาใบบันทึกลำดับขั้น (CMU 54) แกบัณฑิตวิทยาลัยผานระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่
กำหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ สำหรับใบบันทึกลำดับขั้น (CMU 54) ตัวจริง ใหสวนงานจัดสงใหแก
สำนักทะเบียนและประมวลผลโดยตรง
4.14 การเสนอขอสอบปริญญานิพนธแกตัว
นักศึกษาที่สอบปริญญานิพนธครั้งแรกไมผาน (Fail) สามารถเสนอขอสอบแกตัว
(Reexamination) ไดอีกเพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสอบปริญญานิพนธ โดยตองชำระ
คาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม และกรณีที่การสอบแกตัวและการ
สงเอกสารปริญญานิพนธนั้น อยูในชวงภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัยดวย
4.15 การสงเอกสารปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ใหนักศึกษาสง (Submit) ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ ที่มีรูปแบบถูกตองตรงตาม
ขอกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยที่อยูในรูปแบบไฟล pdf และคณะกรรมการสอบ อาจารยที่ปรึกษา และ/หรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธลงลายมือชื่อในหนาอนุมัติเปนที่เรียบรอยและครบถวนผานระบบ
ออนไลน และตองไดรับการตรวจสอบ รวมถึงไดรับแบบรายงานการสงไฟลสมบูรณของปริญญานิพนธ จาก
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสอบปริญญานิพนธ โดยใหนักศึกษานำแบบรายงานการสงไฟล
สมบูรณของปริญญานิพนธยื่นตอสวนงานที่ศึกษาอยู เพื่อใชประกอบการเสนอขอสำเร็จการศึกษาตอไป
กรณีที่นักศึกษาไมสามารถสงเอกสารปริญญานิพนธดังกลาว ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ได ภ ายในกำหนด ใหถือวา ผลการสอบปริญ ญานิพนธที่ผา นมาแลวนั้น ไมผาน (Fail) โดยอัตโนมัต ิ หาก
นักศึกษาประสงคจะขอสอบแกตัว ใหดำเนินการสอบแกตัวใหแลวเสร็จไดเพียง 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ถือวาผลการสอบปริญญานิพนธ เปนไมผาน และใหสงเอกสารปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ ภายใน 60 วัน
นับจากวันสอบแกตัว โดยนักศึกษาจะตองชำระคาธรรมเนียมการสอบปริญญานิพนธแกตัว และกรณีที่การ
สอบแกตัวและการสงเอกสารปริญญานิพนธนั้น อยูในชวงภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อ
ใชบริการของมหาวิทยาลัยดวย
4.16 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งสวนใหญจะเปนภาคการศึกษา
เดียวกันกับที่นักศึกษาจะขอสอบปริญญานิพนธ ใหนักศึกษาตรวจสอบขอมูลจากเว็บไซตของสำนักทะเบียน
และประมวผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนวาครบถวนถูกตองทุกภาคการศึกษา
จำนวนหนวยกิตของทั้งกระบวนวิชาและปริญญานิพนธครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร หากพบวาขอมูลการ
ลงทะเบียนไมถูกตองครบถวน ใหติดตอสาขาวิชาหรือสวนงานที่สังกัด เพื่อดำเนินการใหถูกตองเรียบรอยกอน
จากนั้นใหนักศึกษารายงานตัวคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล และนำหลักฐานการ
รายงานตัวคาดวาจะสำเร็จการศึกษายื่นตอสวนงานที่สังกัด

