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ตารางเปรียบเทียบ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

 เพ ื ่ อ ให ้ การศ ึ กษาระด ั บบ ัณฑ ิ ตศ ึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กับ ความมุ ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รวมทั ้งมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคล้องกับ เกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ
ของกฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2565  และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2565   

 
 
 
 
 

ปรับข้อความตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2565 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
โดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
7/2559  เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕59   จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้

 อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดย
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/๒๕65  เมื่อวันที่ 
24  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65   จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้

อาศัยอำนาจตามความในช้อ 21 แห่ง
กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสตูรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่  6/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันท่ี 30 มิถุนายน พศ. 2565 จงึมีมติออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

ปรับข้อความตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา  พ.ศ. 
2565 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559” 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่       
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2566...” 

1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลัก 
สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

 

  ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง และปริญญาเอก ของ
สาขาวิชาต ่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต ั ้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕59 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับการศึกษาระดับบณัฑิต   
ศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ป ี
การศึกษา  2566  เป็นต้นไป แตไ่ม่ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้า 
ศึกษาก่อนปีการศึกษา  2566   
 
 
  

2. ให้ใช้ประกาศนี้ สำหรับหลักสตูรรดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติ (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ
ช้ันสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือปรญิญา) ระดับปรญิญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา โดยใช้
สำหรับหลักสูตรที่จะเปดิใหม่และหลักสตูร
ปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

ปรับตามข้อบังคับระดับปริญญาตรี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

เอกชน และให้ใช้บังคับหลังจากประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และตั้งแต่วันท่ี 27 
กันยายน 2565  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ
อื่นใดที่ได้กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง
กับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

คงเดิม   

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า 
สถาบันอุดมศึกษาอื ่น ที ่ส ํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยให้
การรับรองเป็นกรณีไป 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 “ส่วนงาน”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือ ส่วนงาน
วิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

  
 
 
 
  

 “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือ ส่วน
งานวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนตามข้อบังคับนี้ 

 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
ส ํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม หรือมหาวิทยาลัยให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาเป็น
กรณีไป 

  

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า ผู ้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  หรือ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา  
 
 สําหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือ
หลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์หรือ

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที ่ดำรงตำแหน่ง 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ตำแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือบุคคลใน
องค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษา  
 

ยกเลิก 
  

อ.ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ตามที่สภาสถาบันอดุมศึกษากำหนด หรือ
บุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วม
ผลิต ซึ่งมหีน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของ

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
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หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

บุคลากรของสถาบันที่มีความร่วมมือนั้น ที ่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับนี ้ อาจได้รับการแต่งตั ้งให้เป็น 
อาจารย์ประจํา อาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์
ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
แล้วแต่กรณี ตามความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย 

การอุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     สําหรับอาจารย์ประจำที่
สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหมต่ั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานนีเ้ริ่มใช้บังคับ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 

  “การตกลงร่วมผลิต”  หมายความว่า การทำข้อตกลงร่วมมือ
กันอย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกในการ
พัฒนาและบริหารหลักส ูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกนั้น ๆ 
  

 “การตกลงร่วมผลิต”  หมายถึง การ
ทำข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว ่างสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาก ับองค ์กร
ภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
โ ด ย ผ ่ า น ค ว า ม เ ห ็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เช ียงใหม่ เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 

 
 

 “องค์กรภายนอก” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาในหรือ
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา
ของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เท่านั้น 

 “องค์กรภายนอก” หมายถึง  
สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ี
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
การศึกษาของประเทศนั้น หรือเปน็หน่วย
ราชการระดับกรมหรือเทยีบเท่าหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน 
หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 

  หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย โดยต้อง
แสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไมไ่ด้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแสดงศกัยภาพ
และความพร้อมในการร่วมผลิตบณัฑิตของ
บริษัทดังกล่าว และต้องให้ได้คณุภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผูส้อนที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจํา   

(ย้ายไปต่ออาจารย์ประจำ)   
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

 “อาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า 
อาจารย์ประจําที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ อาจารย์ผู ้สอบปริญญานิพนธ์  อาจารย์ผู ้สอบวัด
คุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทําหน้าท่ีข้างต้น  

คงเดิม  นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์
ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําใน
บัณฑิตวิทยาลัย ที ่ม ีค ุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้
ในเวลาเดียวกัน 

 “อาจารย์ประจําหลักสตูร” หมายถึง 
อาจารย์ประจํา 
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสตูรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ
หรืออนุมัติ  มีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้สามารถเปน็อาจารย์
ประจำหลักสตูรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 

  “คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายความว่า 
คุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้
กำหนดเรื ่องนี้ไว้ ให้หมายถึงคุณวุฒิที ่เกี ่ยวข้องกับวิชาการหรือ
วิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอื ่น แต่มีประสบการณ์ตรงที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการ
สอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้
ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้
อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย” 

 “คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสตูร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกำหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กำหนดเรือ่งนี้ไว้ ให้
หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือ
วิชาชีพของหลักสูตร หรือคณุวุฒิอื่น แต่มี
ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
เป็นที่ประจักษ์ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการ
สอนในหลักสตูรสาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์
การเรยีนรู้ของนักศกึษาไดต้ามที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่
สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภา
สถาบันอุดมศึกษา” 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

 “อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร” หมายความว่า 
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามและประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้นตลอด ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 ท ั ้ งน ี ้  อาจารย ์ประจ ําหล ักสู ตรจะเป ็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้  
ยกเว้นหลักสูตรระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ได้อีก ๑ หลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ำกันได้ไม่เกิน ๒ คน 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า 
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบค ุมค ุณภาพ การต ิดตามและ
ประเม ินผล และการพ ัฒนาหล ักส ูตร อาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
ตลอด ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 ทั้งนี ้ อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไม่ได้  ยกเว้น  
 -หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  

 -หลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้อีก ๑ หลักสูตร  ใน
กรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ำกันได้
ไม่เกิน ๒ คน 
  
 

 -กรณีที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก 
ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเจ้าของ
หลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร อย่าง
น้อย 2 คน 
  
 

 -กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่
ไม่สามารถ      สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจำนวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจำนวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี 

 “อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง 
อาจารย์ประจําหลักสตูรที่มภีาระหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ประเมินผล และการพัฒนา
หลักสตูร อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรต้องอยู่
รับผิดชอบหลักสตูรนั้นตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
 

ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
ให้เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรได้อีกหนึ่ง
หลักสตูร ในกรณีนี้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน 
  

สำหรับหลักสูตระดับปริญญาโทและปรญิญา
เอกใน    สาขาวชิาเดียวกัน สามารถใช้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดยีวกันได้ 
9.3.2  และ 9.4.2 กรณีที่มีการตกลงร่วมผลติ
กับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารยป์ระจำ
หลักสตูรจากสถาบันอุดมศึกษาเจา้ของ
หลักสตูรนั้นเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
อย่างน้อย 2 คน 
 

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรบัสาขาวิชาที่
ไม่สามารถสรรหาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจำนวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จำนวนและคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็น
รายกรณ ี

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

  “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู ้สอนที ่ไม่ใช่
อาจารย์ประจํา 

 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนทีไ่ม่ใช่อาจารย์
ประจำ 

 

 “อาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า 
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์สูง ในสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสตูรของบัณฑติวิทยาลยัเป็นอย่างดี หรือ เป็นท่ีประจักษ์   

 “นักวิจัยประจำ”  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที ่ม ีหน้าที ่ค ้นคว้าวิจ ัยทาง
วิชาการ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
สูง ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นอย่างดี หรือ เป็นที่ประจักษ์  และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลา 

 นักวิจัยประจำ  หมายถึง บุคคลทีด่ำรง
ตำแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน
หลักสตูรนั้น ที่มีหน้าท่ีค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ 
และปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลา 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 

 “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บคุลากรภายในที่ไม่ใช่
อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ บคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมปีระสบการณ์สูง ในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษาเป็นอย่างดี หรือเป็น
ที่ประจักษ ์

 “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคลากร
ภายนอก มหาวิทยาลัย ที ่ม ีค ุณวุฒิ และผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ   

9.3.3 และ  9.4.3 อาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
  สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตอ้งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า และมผีลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพรใ่นวารสารทีม่ี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกว่า 5 เรื่อง  
(ป.เอก 10 เรื่อง) 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 

  กรณีที ่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนด จะต ้องม ีความร ู ้  ความเช ี ่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์สูง ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นอย่างดี หรือเป็นที่ประจักษ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดขา้งต้น  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เปน็ท่ียอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 

 “ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกําหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

ยกเลิก ข้อความ  นำไประบไุว้ในคุณสมบัติของอาจารย์
แต่ละข้อ 

  นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
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 “หลักสูตรแบบก้าวหน้า” หมายความว่า หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
หรือมีสมรรถนะทางวิชาชีพระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางกระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือ
ได ้ ร ับการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิข ั ้ นส ู ง ในองค ์กรหร ือสถาน
ประกอบการ 

  

 “พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช้ “Multidiscipline” 
หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ ท่ีมีการ
ผสมผสานความรู้จากศาสตร์หลักต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ใน
ลักษณะที่ยังคงความโดดเด่นของศาสตร์ดั้งเดิม หรือการจัด
การศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเรียนวิชาจาก
คณะวิชาหลักต่าง ๆ มาผสมผสานกัน แล้วนําความรู้ทีไ่ดไ้ป
ประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ 

 “พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช้ “Multi- 
Disciplinary” หมายความว่า  หลักสูตรที่ประกอบ   
ด้วยศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ มารวมกันไว้ในลักษณะที่
แต่ละกระบวนวิชาสามารถแยกเปน็อิสระจากกันได้ 
 

   แก้ไขจากคำว่า “รายวิชา” เป็น 
“กระบวนวิชา” 

 “วิทยาการข้ามศาสตร์” ภาษาอังกฤษใช้ “Cross 
Discipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ 
ที่อาศัยการมอง การอธิบาย หรือการแก้ปัญหาในศาสตร์หรือ
สาขาวิชาหนึ่ง โดยอาศัยมุมมองหรือวิธีการของศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอื่น  

 
ยกเลิก 

  

 “สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช้ “ Interdiscipline” 
หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ ที่มีการบรูณา
การความรู้จากศาสตร์หลักต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
จนเกิดเป็นศาสตร์ใหม่ ทําให้ได้รับ เครื่องมือ แบบจําลอง หรือ 
วิธีการใหม่ ท่ีโดยปกติไม่สามารถดําเนินการได้หากใช้ 
ศาสตร์ดั้งเดิมแยกจากกัน 

“สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช้ “Inter-Disciplinary” 
หมายความว่า  หลักสูตรที ่ประกอบด้วยศาสตร์จาก
สาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการอย่างกลมเกลียวจนเป็น
วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ใหม่  
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 “ ว ิ ท ย า ก า ร เปล ี ่ ย นผ ่ า น ”  ภ า ษ า อ ั ง กฤษ ใ ช้  
“Transdiscipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา 
หรือ ศาสตร์ ที่อาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามา
ผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวมกัน เพื่อการแก้ปัญหา
ใดปัญหาหนึ่ง และจะต้องดําเนินการทุกด้านพร้อมกันและ
บ ูรณาการก ัน จ ึงจะประสบผลส ําเร ็จด ้วยด ี  และมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยกเลิก 

  

 “วิทยาการแถบกว้าง” ภาษาอังกฤษใช้ “Broadband 
Discipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ 
ที ่มีเนื ้อหาสาระกว้างและครอบคลุมสาขาวิชาหรือศาสตร์     
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและต่อเนื่องกันไป 

 
ยกเลิก 

  

 “ปริญญาควบ” หมายความว่า การจัดหลักสูตรหรือ
จัดการศึกษา ที่ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาควบจาก
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกัน หรือร่วมกับต่างสถาบัน ทั้งในหรือ
ต่างประเทศ โดยทั่วไปแยกออกเป็น ๓ แบบ ได้แก่ ปริญญา
ค ู ่  (double degree) ปร ิญญาร ่วม ( joint degree) และ 
ปริญญาที่ ๒ (second degree) 

“ปริญญาควบ” หมายความว่า การจัดหลักสูตรหรือการ
จัดการศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาควบจาก
มหาวิทยาลัย หรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยทั่วไป
แยกออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ ปริญญาคู่ (Double Degree) 
และปริญญาร่วม (Joint Degree) 

   
 
ปรับข้อความเพื่อให้ชัดเจนขึ้น 

 “ปริญญาคู่” หมายความว่า การจัดหลักสูตรหรือจัด
การศึกษา ที่ผู ้เรียนสามารถเรียนและสําเร็จการศึกษา ๒ 
หลักสูตรพร้อมกัน โดยได้รับใบปริญญา ๒ ใบ 
  

ยกเลิก  แก้ไขข้อความ 

 “ปริญญาร่วม” หมายความว่า หลักสูตรหรือการจัด
การศึกษา ที ่พัฒนาขึ ้นมาจากความร่วมมือกันระหว่าง
สถาบัน โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาใบเดียว ที่
ปรากฏตราสัญลักษณ์ และลงนามโดย อธิการบดีหรือผู้แทน
ของสถาบันที่ร่วมมือกัน 

ยกเลิก   
ปรับข้อความเพื่อให้ชัดเจนขึ้น 
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 “ปริญญาที่สอง” หมายความว่า หลักสูตรหรือการจัด
การศึกษาที ่ เป ิดโอกาสให้ผ ู ้ เร ียน สามารถขยายเวลา
การศึกษาออกไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ต้องการ
ขอรับปริญญาที่สอง หลังจากที่ศึกษาครบตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรหนึ่งแล้ว โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา
จากท้ังสองหลักสูตร  

“ปริญญาที่สอง” หมายความว่า การจัดหลักสูตรหรือการ
จัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียน สามารถขยายเวลา
การศึกษาออกไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ต้องการ
ขอรับปริญญาที่สอง หลังจากท่ีศึกษาครบตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรหนึ่งแล้ว โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา
จากท้ังสองหลักสูตร 

  

 “ปร ิญญาน ิพนธ ์ ”  ภาษาอ ั งกฤษใช ้  “ Thesis” 
หมายความว่า บทนิพนธ์ที่มีการพรรณนา ขยายความ เกิด
จากการวิจัย ค้นคว้า หรือศึกษา ในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา โดย
แยกออกเป ็น ๓ แบบ ได ้แก ่  ด ุษฎ ีน ิพนธ ์  หมายถึง 
ว ิทยาน ิพนธ ์ ปริ ญญาเอก (Dissertation or Doctoral 
Thesis) วิทยานิพนธ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
(Master's Thesis) และ การค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) 

“ปริญญานิพนธ์” ภาษาอังกฤษใช้ “Thesis” 
 หมายความว่า บทนิพนธ์ท่ีมีการพรรณนา ขยายความ 
เกิดจากการวจิัย ค้นคว้า หรือศึกษา ในหัวข้อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยนับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อเสนอรับ
ปริญญา โดยแยกออกเป็น ๓ แบบ ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ หรือ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (Dissertation or Doctoral 
Thesis) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) และ 
การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

  

 “ภาษาต่างประเทศ” หมายความว่า ภาษาที ่ไม่ใช่
ภาษาไทย 

คงเดิม   

 “ระยะเวลาการศ ึกษา”  หมายความว ่า  เวลา
การศึกษาทั้งหมด โดยเริ ่มตั ้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา รวมถึงการศึกษากระบวนวิชา การค้นคว้า การสร้าง
ผลงานทางวิชาการ การทำปริญญานิพนธ์ การเผยแพร่
ผลงานปริญญานิพนธ์ ตลอดจนถึงการดำเนินการครบถ้วน
ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา” 

“ระยะเวลาการศึกษา”  หมายความว่า  เวลาการศึกษา
ทั้งหมด โดยเริม่ตั้งแตภ่าคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
รวมถึงการศึกษากระบวนวิชา การค้นคว้า การสร้าง
ผลงานทางวิชาการ การทำปริญญานิพนธ์ การเผยแพร่
ผลงานปรญิญานิพนธ์  ตลอดจนถึงการดำเนินการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
และได้รับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา  ทั้งนี้ไม่นับ
รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา 

   ปรับข้อความ โดยเพิ่มเติม “ทั้งนี้ไม่นับ
รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพัก
การศึกษา” ซึ่งหมายความว่า หาก นศ 
ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ลาพัก 3 ปี จะ
ไม่นับระยเวลาการศึกษา 2 ปี แตน่ับ 1 
ปีส่วนทีเ่กินระยะเวลาตามหลักสูตร 
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ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ จัด ควบคุม และอํานวยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับนี ้รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําใน
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตร โดยปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ จัด ควบคุม และ
อํานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับนี ้
รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายช่ือและ
คุณวุฒิของอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์
พิเศษ นักวิจัยประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตลอดจน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ในแต่ละหลักสูตร โดยปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา เพื่อประโยชนใ์นการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ยกเลิก 
 
นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
 

 ข้อ 6 คุณสมบัต ิและเง ื ่อนไขของผู ้สม ัครเข้าเป็น
นักศึกษา  
  ๖.๑  สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   

 ข้อ 5 คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครเข้าเป็น
นักศึกษา  
  5.๑  สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

11. คณุสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
   

ปรับข้อความ ปรับเลขข้อ 

  ๖.๑.๑ หล ักส ูตรระด ับประกาศน ียบ ัตร
บัณฑิต และ หลักสูตรระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  5.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

 11.1 ประกาศนียบตัร
บัณฑิต จะต้องเป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

 

  ๖.๑.๒  หลักสตูรระดับประกาศนยีบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 
   (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี
ที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือ 
        (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า  

  5.๑.๒  หลักสตูรระดับประกาศนยีบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติ หรือระดบัปริญญาตรีทีม่ี
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี หรือปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

 11.2 ประกาศนียบตัร
บัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติหรือปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า 
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   5.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 11.3 ปรญิญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทยีบเท่า 

 

  ๖.๑.๓  หลักสตูรระดับปริญญาเอก 
   (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
หรือเทียบเท่า หรือ 
   (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
ตรีหรือเทียบเท่าท่ีมผีลการเรียนดมีาก (มีค่าลำดับขั้นสะสม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐) หรือ กรณีที่มผีลการ
เรียนดี (มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 
๓.๐๐) อาจได้รับการพิจารณาให้เขา้ศึกษาภายใตเ้ง่ือนไขตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร หรือ ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

  5.๑.4  หลักสตูรระดับปริญญาเอก 
จะต้อง 
   (๑) สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือ 
   (๒) สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก (มีค่า
ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
จากระดับ ๔) หรือ กรณีที่มผีลการเรียนดี (มีค่าลำดับขั้น
สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระดับ ๔) 
อาจได้รับการพจิารณาให้เข้าศึกษาภายใตเ้ง่ือนไขตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร  
   (3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลยั 

 11.4 ปรญิญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทยีบเท่าที่มีผล
การเรยีนดีมาก หรือปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า  
 
 
 
 
และมผีลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 
 

 

 ๖.๒ ไม่เคยถูกคัดช่ือออก อันเนื่องจากความประพฤติ 
จากสถาบัน การศึกษาใด  

 5.๒ ไม่เคยถูกคัดช่ือออก อันเนื่องจากความ 
ประพฤติ จากสถาบันการศึกษาใด  

 ปรับเลขข้อ 

 ๖.๓  เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเปน็อุปสรรคใน
การศึกษา 

 5.๓  เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเปน็อุปสรรค
ในการศึกษา 

  

 ๖.๔  มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 5.๔  มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

  

 ข้อ 7  การรับเข้าศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ วิธีการอื่น ๆ ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก แต่อยู่
ระหว่างรอผลการศึกษาตามข้อ ๖ มหาวิทยาลยัจะรับรายงานตัวเป็น
นักศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั
กําหนด 

ข้อ 6  การรับเข้าศึกษา 
คงเดิม 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก 
แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตามข้อ 5 สามารถ
รายงานตัวเป็นนักศึกษาได้ โดยตอ้งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 

ปรับเลขข้อ 
 
 
 
ปรับข้อความเนื่องจากการรายงานตัว
สามารถทำได้แม้ในขณะรอผลการศึกษา 
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 ข้อ 8  ประเภทของนักศึกษา 
  ๘.๑  น ักศ ึกษาเต ็มเวลา (full time student) 
หมายความว่า  
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขา้
ศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 

ข้อ 7  ประเภทของนักศึกษา 
  7.๑  นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 

 ปรับเลขข้อ 

  8.๒  นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียน
เพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิ์
รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากมหาวิทยาลัย 

 7.๒ นักศกึษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่
มหาวิทยาลยัรบัใหล้งทะเบยีนกระบวนวิชา หรือ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หรือการทํา
การวิจัยโดยไม่มสีิทธ์ิรับปรญิญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง จาก
มหาวิทยาลยั   

 ปรับเลขข้อ  ข้อความ 

 ๘.๓ น ักศ ึกษาทดลองเร ียน หมายความว่า 
นักศึกษาที ่ขาดคุณสมบัติ หรือเงื ่อนไขของการรับเข้าบาง
ประการ หร ือมาสมัครเข ้าศ ึกษาไม่ตรงตามกําหนดภาค
การศึกษา ที่สาขาวิชาเห็นว่าน่าจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มี
ความประสงค์จะเข้าศึกษาได้ทดลองเรียนตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
บางประการ โดยไม่มีสิทธิ์รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ผ่านเงื่อนไขตามที่กําหนดนั้นแล้ว จึงเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
เต็มเวลาได้ 

 7.๓ น ักศ ึกษาทดลองเร ียน  หมายความว่า 
นักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขของการรับเข้า
บางประการ หรือมาสมัครเข้าศึกษาไม่ตรงตามกาํหนด
ภาคการศึกษา ที่สาขาวิชาเห็นว่าน่าจะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาได้ทดลองเรียน
ตามเงื ่อนไขเพิ ่มเติมบางประการ โดยไม่มีสิทธิ ์รับ
ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จากมหาวิทยาลัย และเมื่อผ่านเงื่อนไข
ตามที่กําหนดนั้นแล้ว จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็น 
นักศึกษาเต็มเวลาได้   

 ปรับเลขข้อ  ข้อความ 

 ทั ้งนี ้ แนวปฏิบัต ิของการรับนักศึกษาแต่ละ
ประเภทให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษา และ/หรือ 
การเปลีย่นประเภทนักศึกษาให้เปน็ไปตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลยั 

 ปรับข้อความ 
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 ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  

ข้อ 8  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลยักําหนด มิฉะนั้นจะถอืว่าสละสิทธ์ิ 

 ปรับเลขข้อ 

 ข้อ ๑๕  การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชา 
ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๙ การเปลีย่นแผนการศึกษา การย้าย 
สาขาวิชา การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิต 
 9.1 การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้าย 
สาขาวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 ย้ายข้อความมาจากข้อ 15  และปรับ
ข้อความ 

 ข้อ ๑๖  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 9.2 การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน 
หน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลยั 

 ย้ายข้อความมาจากข้อ 16  และปรับ
ข้อความ 
หมายเหต ุการโอนหนว่ยกิตของนักศึกษา มช 
ซ่ึงกลับเข้ามาในระบบใหม่ มีรายละเอยีดกำหนด
ไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  9.3 การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิต 
จากระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 เพิ่มเตมิข้อความเรื่องการโอนจาก Credit 
Bank  
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 ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา  
  ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษา ดังนี ้
    ๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ี
แบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษา ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ          ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ  ซ ึ ่งเป ็นภาค
การศึกษาไม่บังคับ โดยจัดจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ
กระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
   ในกรณ ี ท ี ่ ห ล ั ก ส ู ต ร สาขา ว ิ ช า ใด
ประกอบด้วยกระบวนวิชา  
ที่จำเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาพิเศษ หรือนอกเวลา
ราชการ เพื่อการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน 
กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น ไม่ถือ
เป็นการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วน
หนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา  
   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษา ดังนี้ 
  ๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่ง
การศึกษาใน ๑  ปีการศึกษา ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อน  ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์  
โดยจัดจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณ ี ท ี ่ ห ล ั ก ส ู ต ร ส าข า ว ิ ช า ใ ด
ประกอบด้วยกระบวนวิชา ที่จำเป็นต้องเปิดสอนใน
ภาคฤดูร้อน หรือนอกเวลาทำการ เพื ่อการฝึกงาน      
ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การ
บร ิหารและการจัดการกระบวนวิชานั ้น ไม ่ถ ือเป็น
การศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาคการศึกษาปกติ 
  
 
 
 
 

  

 6. ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค 
โดย  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ หรือ
เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคยีงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบ
อื่น ให้มีการนับระยะเวลาในการศกึษา
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด ซึง่จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ันไว้ใน
หลักสตูรให ้
ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาของหน่วยการเรยีนรู้เทยีบเคียงกับ
หน่วยกิตในระบบทวภิาค รายวิชาทฤษฎีและ
รายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรอืการฝึก
ภาคสนาม การทำโครงงานหรือกจิกรรมอื่นใดที่
เสรมิสร้างการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัด
การศึกษาท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 

 
 
 
ปรับข้อความ 

  



15 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

  ๑๐.๑.๒ ระบบการศ ึกษาตลอดปี มี
ระยะเวลาการศึกษา  ไม ่น ้อยกว่า ๔๐ ส ัปดาห์  โดยมี
ระยะเวลาเริ่มต้นการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการ
สิ้นสุดการศึกษา ของแต่ละกระบวนวิชาตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
  เพื ่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศ ึกษา หรือ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในบางกระบวนวิชาโดยบัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดให้มี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปีการศึกษา 
ซึ่งเป็นระยะการศึกษาไม่บังคับเพิ่มขึ้นอีก โดยใช้เวลาและ
จำนวนชั่วโมงเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด  และประกาศในแต่
ละปีส ําหรับนักศึกษาแต่ละคน แต่ละชั ้นปี โดยไม่ต ้อง
ลงทะเบียนใหม่ 

 ๑๐.๑.๒ ระบบการศ ึ กษาตลอดป ี  มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 36  สัปดาห์ โดยมี
ระยะเวลาเริ่มต้นการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และ
การสิ้นสุดการศึกษา ของแต่ละกระบวนวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา หรือ
ปฏิบ ัต ิงานเพิ ่มเต ิมในบางกระบวนวิชาโดยบัณฑิต
วิทยาลัยอาจกําหนดให้มี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปี
การศึกษา ซึ่งเป็นระยะการศึกษาไม่บังคับเพ่ิมขึ้นอีก โดย
ใช้เวลาและจำนวนชั่วโมงเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด  และ
ประกาศในแต่ละปีสําหรับนักศึกษาแต่ละคน แต่ละชั้นปี 
โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๐.๑.๓ ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ 
ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหัวข้อ
การศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง และจำนวน
หน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

  ๑๐.๑.๓ ระบบหนว่ยการศึกษา  คอื ระบบที่
แบ่งช่วงการจัดการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามหัวข้อ
การศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จำนวนช่ัวโมง และ
จำนวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

  

 ๑๐.๒  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัด
เนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและกําหนดปริมาณ
ความมากน้อยของเนื ้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็น
หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลางของ
ระบบทวิภาค ดังน้ี 

 ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการ 

ดําเนินการศึกษา จํานวนหน่วยกิตบ่งถึงปริมาณการศึกษา
ของแต่ละกระบวนวิชา การกําหนดหน่วยกิตกระบวนวิชา
ให้เทียบเกณฑ์กลางของ ระบบทวภิาค ดังนี ้

7. การคดิหน่วยกิตตามระบบทวภิาค  

  ๑๐.๒.๑  กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย 
หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

คงเดิม  7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย
หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

 

  ๑๐.๒.๒  กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการ
ปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

คงเดิม  7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือ
ทดลอง  
ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติ 
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  ๑๐.๒.๓  กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงาน
หรือฝึกภาคสนาม    ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

คงเดิม  7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้
เวลาฝึก  
ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติ 

 

   10.2.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีน
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 7.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีน
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  
ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่า  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

เพิ่มเตมิตามเกณฑ ์

  ๑๐.๒.๔  ปริญญานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษา
ค้นคว้า ๔๕ ชั่วโมง      ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้เทียบ
ปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต 

  ๑๐.๒.5 ปริญญานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 
๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย
กิต 

 7.5 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษา
ค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
 7.6 วิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้คว้าไม่
น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติ 

ปรับเลขข้อ  และข้อความ 

     10.2.6 กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรยีนรู้
นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดข้างต้น ที่ใช้เวลาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต   
 
 

 

  7.7 กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่สรา้งการ
เรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบท่ีกำหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลา 
ในการทำกิจกรรมนั้นต่อภาคภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอดุมศึกษากำหนด   
 สถาบันอุดมมศึกษาท่ีจัดการศึกษาใน
ระบบท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้นับระยะเวลา
การศึกษาและการคดิ  
หน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเปน็ผู้กำหนด
  

เพิ่มเตมิ 
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 10.3 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดเงื ่อนไขสำหรับ
การลงทะเบียนเร ียนบางกระบวนวิชา เพื ่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งนี้การ
ลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของกระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะใน
กระบวนวิชานั้น 

 10.3 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดเงื่อนไขสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 ๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่ง ๆ มีชื่อกระบวนวิชาและ
รหัสกระบวนวิชา กํากับไว้  
 ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของ
สาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 
 ๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ 
หลัก โดยเลข       ตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับการศึกษา
ของกระบวนวิชาดังนี้ 
 “7” “8” “9”  แสดงถึง กระบวน
วิชาระดับบณัฑิตศึกษา  
 “๓” “๔” “๕” “6”  แสดงถึง กระบวน
วิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง 
 “๑” “๒”    แสดงถ ึง กระบวน
วิชาระดับปริญญาตรีขั้นต้น 

 ๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสกระบวนวิชา 
และช่ือกระบวนวิชากํากับไว้  
 ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยชื่อย่อของ
สาขาวิชาไม่เกิน 4 ตัวอักษรและเลขประจํากระบวน
วิชา ประกอบด้วย 3 หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย) 
แสดงถึงระดับการศึกษาของกรบวนวิชา ดังนี้ 
  “๑” “๒”   แสดงถึง กระบวนวิชา 
ระดับปริญญาตรีระดับพ้ืนฐาน 
 “๓” “๔” “๕” “6”   แสดงถึง กระบวน
วิชาระดับปริญญาตรีระดับสูง 
 “7” “8” “9” แสดงถ ึง กระบวนว ิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา  

  
 
 
 
ปรับข้อความ 
 
 

 ๑๐.7 ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้
ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้างท่ีจะลงทะเบียน
เรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 4 ปี  

คงเดิม   
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 ข้อ ๑๑  หลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในร ูปแบบพหุ
วิทยาการ วิทยาการข้ามศาสตร์ ว ิทยาการเปลี ่ยนผ่าน หรือ
วิทยาการแถบกว้าง โดยให้ปริญญา หรือปริญญาควบ ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มาตรฐ านของหล ั กส ู ต ร ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ 11  หลักสูตรสาขาวิชา 
 11.1 หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อบัณฑิตศึกษา  ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

-กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสตูรการศึกษา
ระดับอุดม   ศึกษา พ.ศ. 2565 
-กฎกระทรวงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2565 

 
ปรับข้อความ 

  ๑๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 
   ๑๑.๒.1 หลักสตูรประกาศนียบตัร
บัณฑิต 
    เป ็นหล ักส ู ตรส ํ าหร ับผ ู ้ ส ํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้น
การพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพ ให้มีความชํานาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื ่อให้มีความรู ้ความเช่ียวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 
    หากต้องการศึกษาต่อในระด ับที่
สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

  ๑๑.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    เป็นหลักสูตรสําหรับผู ้ส ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีลักษณะ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต 
 

 
ยกเลิก 

 
 

5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์  
5.1 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิตและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง มุ่งเน้นการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหม้ีความรู้
ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
โดยมีความสมัพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอดุมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
8. โครงสร้างหลักสตูร 
 8.1 ประกาศนียบัตรบณัฑติและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง ให้มีจำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

ปรับเลขข้อ 
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   ๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
  เป ็นหล ักส ูตรส ําหร ับผ ู ้ส ํ า เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการ
พัฒนานักวิชาการหรือ    นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื ่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู ้ใหม่ได ้อย ่างม ีอ ิสระ มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมี 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

 ๑๑.1.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ส ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนา
นักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู ้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  มีความ 
สามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างต่อเนื ่อง โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรอืวิชาชีพ โดยมี       
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

5.2 หลักสตูรปริญญาโทและปรญิญาเอก 
มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหส้ามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อย่างมีอิสระ 
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตรต์่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสมัพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษาของชาติ 
ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ และ
มีวิชาชีพท่ีเป็นสากล มีคณุธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสรรค์
สร้างองค์วามรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม ประเทศ
และประชาคมโลก 
 
8.2 ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 
   36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 
แผน คือ 

ปรับเลขข้อ และปรับข้อความ 
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  หลักสตูรปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 
๔ แบบ คือ  
  แบบ ๑  เป็นแบบท่ีเน้นการวิจยั โดย
การทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒  เป็นแบบท่ีเน้นการวิจยั โดย
การทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตและศึกษากระบวน
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติ 
 
     

 หลักสตูรปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น  3  
แผน คือ       
 แผน  1  แบบวิชาการ  เป็นแผนที่เน้นการวิจัย  
โดยการทำวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน  ๒  แบบวิชาการ  เป็นแผนที่เน้นการวิจัย
และศึกษากระบวนวิชา  โดยการทำวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ และมีจำนวนหน่วยกิตรวม     
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

-แผน ๑ แบบวิชาการ เน้นการเรยีนรู้การทำ
วิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์ สร้างองค์ความรู้
ในศาสตรส์าขาวิชานั้น ทั้งนี้ สัดสว่นหน่วยกิ
ตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษา
รายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
กำหนด  โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือ
มีท้ังการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ซ่ึงต้อง
ทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยไม่
อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้ 

ปรับให้สอดคล้องเกณฑ ์

  แบบ ๓  เป ็นแบบที ่ เน ้นการศึกษา
กระบวนวิชา โดยการศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และการทําการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 
 

 แผน  ๓  แบบวิชาชีพ   เป็นแผนที่เน้น
การศึกษากระบวนวิชาและการคน้คว้าอิสระเชิงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ โดยทำการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไมเ่กนิ  6 หน่วยกิต 
และมีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

แผน 2 แบบวิชาชีพ  เน้นการศึกษารายวิชา
และการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้
ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  
ทั้งนี้ให้มีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และไมเ่กิน 6 หน่วยกิต 

ปรับให้สอดคล้องเกณฑ ์

 แบบ ๔  เป็นแบบท่ีเน้นการศึกษากระบวนวิชา 
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

ยกเลิก   
 

 ยกเลิก 

 ๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 
 เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะ   เป็ดเสร็จในตัวเอง และมิใช่เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการหรือ
นักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเชี ่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ ่งขึ ้น โดยมีหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อย
ละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.1.3 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ
ช้ันสูง 
   เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ 
ปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือปริญญา
โทหรือเทียบเท่า   มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักว ิชาชีพให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต 

5.1 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิตและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง มุ่งเน้นการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหม้ีความรู้
ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
โดยมีความสมัพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอดุมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
 8.1 ประกาศนียบัตรบณัฑติและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง ให้มีจำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
 

ปรับเลขข้อ   
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 ๑๑.๒.๔  หลักสตูรปริญญาเอก 
 เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปร ิญญาโทหรือเทียบเท่า เน ้นการพัฒนา
นักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 ๑๑.1.๔ หลักสูตรปริญญาเอก  
  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก 
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
เน้นการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่มีความรู้ 
ความสามารถระด ับส ูงในสาขาว ิชาต ่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจ ัยเพื ่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องได้
อย ่างต ่อเนื ่อง โดยมีความสัมพันธ ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาของชาติ 
ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

11. คณุสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
 11.2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
จะต้องเป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑติบัณฑติ หรอืปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 
5.2 หลักสตูรปริญญาโทและปรญิญาเอก 
มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ี
มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหส้ามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อย่างมีอิสระ 
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตรต์่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสมัพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษาของ
ชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ 
และมีวิชาชีพท่ีเป็นสากล มีคณุธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ปรับเลขข้อ และปรับข้อความ 

 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 
๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง 
คือ 
 แบบ ๑  เป็นแบบที่เน้นการวิจัย โดยมี
การทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 
 
 
 แบบ ๑.๑ ส ําหร ับผ ู ้ส ําเร ็จการศ ึกษา
ระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน 
โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพ
ช้ันสูง คือ    
 แผน ๑ เป็นแผนที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําดุษฎี
นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  โดยอาจกำหนดให้
เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการ
อื ่นเพิ ่มขึ ้นได ้ โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 แผน ๑.๑ ส ําหร ับผ ู ้ส ํ าเร ็จการศ ึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า จะต้องทําดุษฎีนิพนธ ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต  

  8.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น  2 
แผน โดยเน้น 
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพ
ช้ันสูง คือ 
 แผน 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกดิความรู้
ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการ
อื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด 
ดังนี ้

 
 
 
ปรับข้อความ 
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 แบบ ๑.๒ สําหรับผู ้ส ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 

แผน ๑.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทำดุษฎี
นิพนธ ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท จะต้อง
ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แผน 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรี 
จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

 

 แบบ ๒  เป็นแบบที่เน้นการวิจัย โดยมี
การทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 แบบ ๒.๑  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

 แผน ๒ เป็นแผนที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎี
นิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชา
เพิ่มเติม ดังนี้  
 แผน ๒.๑  สําหรับผู ้ส ําเร ็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ๒.๒  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

 แผน 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเตมิ ดังน้ี 
 แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปรญิญาโท 
จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต และศึกษารายวิชาอื่น ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
 แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปรญิญาตรี 
จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 

ปรับข้อความ 

  11.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตร
ปร ับปร ุง ให ้ย ื ่นคำร ้องผ ่านอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน 
เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการขอใช้หลักสูตร
ปรับปรุงดังกล่าว แล้วแจ้งให้สำนักทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อทราบ  

 เพิ่มเตมิข้อความเรื่องการขอใช้หลกัสูตร 
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  ๑๑.๓  ประเภทหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
   ๑๑.๓.๑  หล ั กส ู ต รปกต ิ  ( regular 
program)  หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที ่ใช้
ภาษาไทยเป็นสื ่อหลักในการเร ียนการสอน และอาจมีบาง
กระบวนวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมหรือความจําเป็นด้วยก็ได้ 

 ๑๑.๓  ประเภทหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
 ๑๑.๓.๑ หลักสตูรปกติ หมายความว่า หลักสูตร
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการ
เรียนการสอน และอาจมบีางกระบวนวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรยีนการสอนตาม
ความเหมาะสมหรือความจําเป็นดว้ยก็ได ้

 ปรับข้อความ 
 

    ๑๑.๓.๒ หลักสตูรนานาชาติ 
(International program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งที่มีโครงสร้างกระบวนวิชา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย
และนักศึกษาตา่งชาติได้ศึกษาร่วมกัน โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอน 

 ๑๑.๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า  
หลักสตูรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีโครงสร้างกระบวน
วิชา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติได้ศึกษาร่วมกัน โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
สื่อในการเรยีนการสอน 

 ปรับข้อความ 
 

   ๑๑.๓.๓  ห ล ั ก ส ู ต ร ส อ ง ภ า ษ า 
(bilingual program) หมายความว่า หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอื ่นเป็นสื ่อหลักในการเร ียนการสอน
ร่วมกับภาษาไทย 

 ๑๑.๓.๓  หลักสตูรสองภาษา หมายความว่า
หลักสตูรที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนรว่มกับภาษาไทย 

 ปรับข้อความ 
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 ๑๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใช้เวลาการศึกษาปกติ ๑ ปี
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร   

 11.4 ระยะเวลาการศ ึกษาให ้ เป ็นไปตาม
แผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑๑.๔.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้เวลาศึกษาปกติ ๑ ปี
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือตามแผนการศึกษาที่
ก ําหนดไว้ในหลักสูตร  แต่ต ้องไม่เกิน 2 เท่าของ
ระยะเวลาตามหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา     

12. จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรยีน
และระยะเวลาการศึกษาในแตล่ะหลักสตูร 
และระดับการศึกษาให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 
 
 
 

ปรับข้อความตามข้อเสนอแนะ 

 ๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา
ปกติ ๒ ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า 

 ๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาปกติ 
๒ ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือตามแผนการศึกษา
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  แต่ต้องไม่เกิน 5 ปีการศกึษา 
ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา     

 ปรับข้อความตามข้อเสนอแนะ 

  ๑๑.๔.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
     (๑) ผู้สําเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาปกติ ๕ ปีการศึกษา หรือ
เทียบเท่า 
 
     (๒) ผู้สําเร็จปริญญาโทเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาปกติ ๓ ปีการศึกษา หรือ
เทียบเท่า 

 ๑๑.๔.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
  (๑) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลา
ศึกษาปกติ ๕ ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือตามแผน  
การศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  แต่ต้องไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา  
  (๒) ผ ู ้ ส ํ า เร ็ จการศ ึ กษาระดั บ
ปริญญาโทเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลา
ศึกษาปกติ ๓ ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือตาม
แผนการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  แต่ต้องไม่เกิน 
6 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา       

 ปรับข้อความตามข้อเสนอแนะ 
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ข้อ 4 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
 ๑๑.๕  นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 11.4 ให้ศึกษาต่อไปได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๕.๒  หลักสูตรปริญญาโท ต้องไม่เกิน ๕ 
ปีการศึกษา  
  ๑๑.๕.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
     (๑) สําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรีเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
     (๒) สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโทเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ต้องไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

 
ยกเลิก โดยกำหนดไว้ในข้อ 11.4 

  

 6. ในกรณีสุดวิสัย ท่ีนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษา
ได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 11.5 นักศึกษาอาจเสนอเหตุผล
ความจำเป็น เพื่อขอศึกษาต่อไปในระยะเวลาอันสมควร โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วน
งาน กรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาและตัดสินเป็นกรณีไป และให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด 

 11.5 ในกรณีสุดวิสัย ที ่นักศึกษาไม่สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 11.4 
นักศึกษาอาจเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขออนุโลม
การขยายเวลาการศึกษาได้  ทั ้งนี ้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย   

 
 
 

 

 ๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่
สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่
ศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ 

 ๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที ่ไม่
สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
อาจแสดงความจํานงขอสําเร ็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามเง ื ่อนไขการสําเร ็จการศึกษาที ่ก ําหนดไว้ใน
หลักสูตรนั้น ๆ 
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 ๑๑.7 การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอื่น ๆ  
เช่น หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน 
หรือหลักสูตรวิทยาการรูปแบบต่าง ๆ ให้จัดทําเป็นโครงการ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 

 ๑๑.7 การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอื ่น ๆ 
เช่น หลักส ูตรปริญญาควบ หลักส ูตรความร่วมมือ 
ระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ/ สห
วิทยาการ รูปแบบต่าง ๆ ให้จัดทําเป็นโครงการ โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก     สภามหาวิทยาลัย หรือ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 256...... 
 

  11.8 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุก
หล ักส ูตรกำหนดระบบการประก ันคุณภาพของ
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุก
หลักสตูรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสตูรตามที่สภาสถาบันอดุมศกึษากำหนด 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 256...... 
 

  11.9 การพัฒนาหลักสตูร ให้ทุกหลักสตูร
พัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตรของทุกปี
การศึกษา เพื่อนำข้อมลูที่ได้ปรบัปรุงพัฒนาหลักสตูร
เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร 
หรือทุกรอบ 5 ปี หรือตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

16. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตร
พัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ของทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

นำไประบุในประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
256...... 
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 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาและให้นักศึกษาถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  
     

12. จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรยีน
และระยะเวลาการศึกษาในแตล่ะหลักสตูรและ
ระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามทีส่ภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

 

 ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน   
   ๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท ให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่ให้คำแนะนํา และให้คําปรึกษา
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา  

 ๑๒.๑ การลงทะเบยีนกระบวนวิชา 
        มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียน
กระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและให้นักศึกษา
ถือปฏิบัติดังต่อไปนี ้  
   ๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
และปรญิญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไปทาํหนา้ที่ให้
คำแนะนาํ และให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา  

  

   ๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกทํา
หน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 

   ๑๒.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา
ปริญญาเอกทําหน้าท่ีวางแผนการศึกษา แนะนํา
ควบคุมการศึกษาและการทําดุษฎนีิพนธ์ของนักศึกษา 

  

   ๑๒.๑.๓ การลงทะเบ ียนกระบวนว ิชา ให้
ด ําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้อง
ถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วน
แล้ว 

คงเดิม   

 ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรลําดบัขั้น 
B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกไม่ได้ และให้ถือวา่การ
ลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ ยกเว้นกระบวนวิชา
ที่กําหนดให้ สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ 

คงเดิม   
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 ๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ 
หน่วยกิต สําหรับภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนกระบวน
วิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 ในกรณ ีท ี ่ น ักศ ึกษาท ี ่ คาดว ่ าจะส ํา เร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกิน
กว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 6 
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษได้โดยให้คณบดีของส่วนงาน
ที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 
ยกเลิก 

 

  
 

 ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือ
ว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน
ผิดเง่ือนไขน้ัน ให้ได้รับอักษรสถานะการศึกษา เป็น W 
 ๑๒.๑.7 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วม
ศึกษากระบวนวิชาเรียนใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ 
โดยได้รับอักษรสถานะการศึกษา เป็น V 
 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร
สถานะการศึกษา V แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับ
การวัดและประเมินผลเป็นอักษรลําดับขั้นที่มีการนํามาคิดค่า
ลําดับขั้น หรืออักษรผลการศึกษา S หรือ U ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๑.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข 
ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ัน ให้ได้รับอักษรลำดับขั้น W 
 ๑๒.๑.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียน
เข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V 
 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับ
อักษรลำดับขั้น V แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรลําดับขั้นที่มีการ
นํามาคิดค่าลําดับขั้น หรืออักษรลำดับขั้น S หรือ U ให้
ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาเคย 
ลงทะเบียนและได้อักษรลำดับขั้น V นักศึกษาจะ 
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกไม่ได้ หากมีการ 
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำ ให้ถือเป็นการลงทะเบียน
ที่ผิดเงื่อนไข ยกเว้นกรณีย้ายสาขาวิชา และกระบวนวิชา
นั้นเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับข้อความ  ปรับเลขข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเตมิตามข้อบังคับระดับปริญญา
ตร ี
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 ๑๒.๒  การลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ ให้มีแนวปฏิบัติ
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ ให้มีแนว 
ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

  

 ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาที ่ไม่ได ้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาค
การศึกษานั ้นประสงค์จะใช้บร ิการของมหาวิทยาล ัยใน
การศึกษาค้นคว้าหร ือทําก ิจกรรมอื ่นใด ให้ด ําเน ินการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและชําระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๓ การลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ 

มหาวิทยาลยั  

 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ  แต่ใน
ภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาค้นคว้า หรือทํากิจกรรมอื่นใด ให้ดําเนินการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและชําระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้
บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

 ๑๒.๔ การลงทะเบ ียนของน ักศ ึกษาสมทบ และ
นักศึกษาทดลองเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ  
และนักศึกษาทดลองเรียนระดบับณัฑิตศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ปรับข้อความ 

  12.5 การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ไปศึกษา 
หรือทำวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 เพิ่มเตมิข้อความ 

 ข้อ ๑๓  การบอกเพิ ่มและการถอนกระบวนวิชาให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๑๔.๑  ให้มีการประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนในแต่ละหน่วยการศึกษา ภาคการศึกษา หรือปี
การศึกษา แล้วแต่กรณี  

คงเดิม   

 ๑๔.๒  ให้ใช้ระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการกําหนด
อักษรแสดงผลการศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้น (grade) 
ที่มีค่าลําดับขั้น อักษรผลการศึกษา (result) และอักษรสถานะ
การศึกษา (status) ที ่ยังไม่มีการประเมินผล หรือไม่มีการ
ประเมินผล 

๑๔.๒ มหาวิทยาลัยใช้อักษรลำดบัขั้นและค่าลำดับขั้นใน
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา 
โดยแบ่งการกำหนดอักษรลำดับขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษร
ลำดับขั้นท่ีมีค่าลำดับขั้น อักษรลำดับขั้นท่ีไม่มีค่าลำดับ
ขั้น และอักษรลำดบัขั้นที่การวัดและประเมินผลยังไม่
สิ้นสุด 

 ปรับใหม ่

 ๑๔.๓  อักษรแสดงผลการศึกษา ความหมาย และค่าลําดับขั้น ๑๔.๓  อักษรลำดับขั้น ความหมาย และค่าลําดับขั้น   ปรับข้อความ 
  ๑๔.๓.๑ อักษรลําดับขั้น ให้กําหนดดังนี้  
  อักษรลําดับขั้น       ความหมาย 
         ค่าลําดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (excellent) ๔.00  
  B+ ดีมาก (very good) 3.๕๐  
  B ดี (good)  3.00 
  C+ ดีพอใช้ (fairly good) ๒.๕๐  
  C พอใช้ (fair) ๒.00  
  D+ อ่อน (poor) ๑.๕๐ 
  D อ่อนมาก (very poor) 1.00 
  F ตก (failed) 0.00 

  ๑๔.๓.๑  อักษรลําดบัขั้นที่มีค่าลำดับขั้น ให้
กําหนดดังนี ้ 
อักษรลําดับขั้น       ความหมาย       ค่าลําดับขั้น 
 A ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.00  
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.๕๐  
 B ด ี(Good)   3.00 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕๐  
 C พอใช้ (Fair)  ๒.00  
 D+ อ่อน (Poor)  ๑.๕๐ 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
 F ตก (Failed) 0.00 

 ปรับข้อความ 
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 ๑๔.๓.๒ อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มคี่าลําดับขั้น ให้
กําหนดดังนี ้
    อักษร         ความหมาย 
   S   เป็นที่พอใจ  
     (satisfactory) 
   U    ไม่เป็นท่ีพอใจ 
      (unsatisfactory) 
 

๑๔.๓.๒ อักษรลำดับขั้นท่ีไมม่ีค่าลำดับขั้น ให้กําหนด
ดังนี ้
    อักษรลำดับขั้น        ความหมาย 
   S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
   U  ไม่เป็นท่ีพอใจ Unsatisfactory)  
   V  เข้าร่วมศึกษา (Visiting)  
   W  ถอนกระบวนวิชา Withdrawn) 
   T  ปริญญานิพนธ์ ยังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการ  (Thesis In Process)  

  

  ๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไมม่ีการประเมินผล 
หรือ ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนดดังนี ้
   อักษร          ความหมาย  
   I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)  
   P  การเรยีนการสอนยังไมส่ิ้นสดุ (in 
progress)  
   V  เข้าร่วมศึกษา (visiting)  
   W  ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
   T  ปริญญานิพนธ์ ยังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการ   (thesis in  progress) 

 ๑๔.๓.๓ อักษรลำดับขั้นท่ีการวัดและประเมินผล
ยังไม่สิ้นสุด ให้กําหนดดังนี ้
   อักษรลำดับขั้น          ความหมาย  
   I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  
    (Incomplete)  
   P  การเรยีนการสอนยังไมส่ิ้นสดุ  
    (In Progress)  
  

 

  

 ๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I  แสดงว่า การประเมินผล
ในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่
ทําให้การวัดผลไม่สามารถดําเนินการได้ การให้อักษรสถานะ
การศึกษา I ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัดอยู่ 
 
 
 
  

14.4 อักษรลำดับขั้น I แสดงว่านักศึกษาไม่สามารถเข้า
รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้นให้เสร็จ
สมบูรณ์ โดยนักศึกษาต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลความ
จำเป็น ทั้งนี ้การให้อักษรลำดับขั้น I ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนงานท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 
 
 
      

ข้อบังคับฯ ป.ตรี  มช. 
16.5 อักษรลำดับขั้น I แสดงว่านกัศึกษาไม่
สามารถเข้ารับการวัดและประเมินผลใน
กระบวนวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ โดยนักศึกษา
ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็น ท้ังนี้
การให้อักษรลำดับขั้น I ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยผ์ู้สอนและการอนุมัติจาก
คณบดีที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
     

ปรับข้อความตาม ป.ตรี 
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 นักศึกษาต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผล
เพื่อแก้อักษรสถานะการศึกษา I  ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ๒ 
สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น
กําหนดดังกล ่าว มหาวิทยาล ัยจะเปลี ่ยนอักษรสถานะ
การศึกษา I เป็นอักษรลําดับขั้น F หรือ U แล้วแต่กรณี 

 นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อแก้อักษรลำดับขั้น I ให้สมบูรณ์ภายใน 
30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา
ปกติหรือภาคฤดูร้อนถัดไปที ่นักศึกษาลงทะเบียน
กระบวนว ิชาหร ือลงทะเบ ียนเพ ื ่อใช ้บร ิการของ
มหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรลำดับขั้น I เป็นอักษรลำดับขั้น F หรือ U 
    อนึ ่ง ในกรณีที ่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาใด อักษรลำดับขั้น I จะไม่ได้
รับการวัดและประเมินผล 

     นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอรับการวัด
และประเมินผลเพื่อแก้อักษรลำดบัขั้น I ให้
สมบูรณ์ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา ของภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน
ถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
หากพ้นกำหนดดังกลา่วมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรลำดับขั้น I เป็นอักษรลำดบัขั้น F 
หรือ U 
   อน่ึง ในกรณีที่นักศึกษาไดร้ับอนุมัติใหลา
พักการศึกษาในภาคการศึกษาใด อักษรลำดับ
ขั้น I จะไม่ได้รับการวัดและประเมนิผล 

ปรับข้อความให้สอดคล้องกับ ป.ตรี 

 ๑๔.๕ อักษรสถานะการศึกษา P แสดงว่า กระบวนวิชา
นั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ โดยยังไม่มีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี ้ ให้ใช้
เฉพาะบางกระบวนวิชาที่หลักสูตรกําหนด 
         อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รบั
การวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี ้ ต้องก่อนวันสุดท้ายของ
กําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษรสถานะการศึกษา P ให้เป็นอักษรลําดับขั้น F หรือ อักษร
ผลการศึกษา U แล้วแต่กรณี 

๑๔.๕ อักษรลำดับขั้น P แสดงว่ากระบวนวิชานั้นยังมี
การเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่  โดยยังไม่มีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้
ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่หลักสูตรกําหนด 
 อักษรลำดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัด
และประเมินผลแล้ว  ทั้งนี้ ไม่เกินวันสุดท้ายของการ
ส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาปกติถัดไปท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษายัง
ไม่ได้รับการวัดและประเมินผลอักษรลำดับขั้น P จะถูก
เปลี่ยนเป็นอักษรลำดับขั้น F หรือ U 

 ปรับข้อความ 

 ๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงว่ายังไม่มีการวดั
และการประเมินผลปริญญานิพนธ์ เนื่องจากการวิจัยอยู่ใน
ระหว่างดําเนินการ 

๑๔.๖ อักษรลำดับขั ้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและ
ประเมินผลปริญญานิพนธ์ เนื ่องจากการวิจัยอยู ่ใน
ระหว่างดําเนินการ 

 ปรับข้อความ 
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 ๑๔.7 อักษรสถานะการศึกษา V แสดงว่า นักศึกษาได้
ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้อง
เข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมี
เวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หาก
เวลาเรียนไม่ครบตามที่กําหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด สําหรับการเร ียนการสอนในกระบวนวิชานั้น 
อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา V 
เป็น W 

๑๔.7  อักษรลำดับขั้น V แสดงว่านักศึกษาได้ 
ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดย 
ไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น 
แต่ต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่กําหนดหรือ
นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับการเรียนการ
สอนในกระบวนวิชานั ้น อาจารย์ผู ้สอนอาจพิจารณา
เปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็น W 

 ปรับข้อความ 

 ๑๔.8 อักษรสถานะการศึกษา W แสดงว่า 
  ๑๔.8.๑ การลงทะเบียนผิดเงื ่อนไขและเป็น
โมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ ๑๒.๑.๖  
  ๑๔.8.๒ การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในข้อ ๑๒.๑.๕  
  ๑๔.8.๓ การเรียนไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตามข้อ ๑๔.7  
  ๑๔.8.๔ นักศึกษาถูกสั ่งพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น  
  ๑๔.8.5 น ักศ ึกษาได ้ถอนกระบวนว ิชาที่
ลงทะเบียนตามเง่ือนไข     
ที่กําหนดไว ้
  ๑๔.8.๖ นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครง
ร่างปริญญานิพนธ์ (thesis proposal) ในระดับสาขาวิชา ใน
ภาคการศึกษาแรกที่มีการลงทะเบียนปริญญานิพนธ ์

๑๔.8 อักษรลำดับขั้น W แสดงว่า 
คงเดิม 

 
๑๔.8.๒ การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตามข้อ ๑๒.๑.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.8.๖ นักศึกษาไมผ่่านการพิจารณาหัวข้อโครงรา่ง 
ปรญิญานิพนธ์ (Thesis Proposal) ในระดับสาขาวิชา ใน
ภาคการศึกษาแรกที่มีการลงทะเบียนปริญญานิพนธ ์

 

 ปรับข้อความ 

  ๑๔.8.7 กรณีเหตุส ุดว ิส ัย ลาออก ตาย หรือ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  ให้ถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน 

คงเดิม   
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 ๑๔.9  กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษา
ต้องได้อักษรลําดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หากได้ต่ำกว่า C ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ำอีก จนกระทั่งได้อักษร
ลําดับขั้นไม่ต่ำกว่า C 
 กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรผล
การศึกษา S หรือ U นักศึกษาต้องได้อักษรผลการศึกษา S 
หากนักศึกษาได้อักษรผลการศึกษา U ต้องลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชานั้นซ้ำอีกจนกว่าจะได้รับอักษรผลการศึกษา S 

คงเดิม 
 
 
 

 กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็น
อักษรลำดับขั้น S หรือ U นักศึกษาต้องได้อักษรลำดับ
ข ั ้น  S หากน ักศ ึกษาได้อ ักษรลำด ับข ั ้น  U ต ้อง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกจนกระทั่งได้รับ
อักษรลำดับขั้น S 

  
 
 
 
ปรับข้อความ 

 ๑๔.๑๐  ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม 
การถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล สําหรับ
กระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 
 การพิจารณาเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ 

 ๑๔.๑๐  ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวน
วิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปร ิญญาตร ีในส ่วนที ่ เก ี ่ยวกับการ
ลงทะเบียน  การเพิ่ม การถอน การวัดและประเมินผล 
สําหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 
 การพิจารณาเง่ือนไขทีต่้องผ่านก่อนของแต่ละ
กระบวนวิชา ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารย์ผูส้อนกระบวน
วิชานั้น ๆ 

 ปรับข้อความ 

 ๑๔.๑๑  อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะ
การศึกษา S, U, I, P, T, V และ W  จะไม่ถูกนํามาคํานวณค่า
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

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

 ปรับข้อความ 

 ๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 
  ๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษร
ลําดับขั้น A, B+, B,  
C+, C หรืออักษรผลการศึกษา S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิต
สะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 
  ๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้
อักษรลําดับขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S เท่านั้น จึงจะ
นับหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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  ๑๔.๑๒.๒ ในกรณีที ่น ักศึกษาลงทะเบียน
กระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั ้ง ให้นับหน่วยกิตสะสมเพื่อ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะ
ครั ้งสุดท้าย ยกเว้นกระบวนวิชาที ่มหาวิทยาลัยกําหนดให้
ลงทะเบียนซ้ำได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 
  การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา จะ
ไม่นับรวมหน่วยกิตของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นต้น 

คงเดิม 
 
 
 
 

 การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาจะไม่
นับรวมหน่วยกิตของกระบวนวิชาระดับปรญิญาตรี
ระดับพื้นฐาน 

  
 
 
 
 
ปรับข้อความ 

  ๑๔.๑๒.๓ ในกรณีที ่น ักศึกษาลงทะเบียน
กระบวนวิชาที่มีเนื ้อหาในกระบวนวิชาเทียบเท่ากัน ให้นับ
หน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

คงเดิม   

 ๑๔.๑๓  การคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย คิดจาก
จํานวนหน่วยกิต และค่าลําดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน รวมทั้งกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน
ซ้ำ ยกเว้น กระบวนวิชาที่ได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาและ
อักษรสถานะการศึกษาตามข้อ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีขั้นต้น และหลักสูตรที่ทําเฉพาะปริญญานิพนธ์ 

 ๑๔.๑๓ การคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย คิด
จากจํานวนหน่วยกิต และค่าลําดับขั้นของกระบวนวิชา
ทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน รวมทั้งกระบวน
วิชาที่ลงทะเบียนซ้ำ ยกเว้น กระบวนวิชาที่ได้รับอักษร
ลำดับขั้นตามข้อ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี
ระดับพื้นฐาน และหลักสูตรที่ทําเฉพาะปริญญานิพนธ์ 

  

 ๑๔.๑๔ การคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับขั้นของแต่ละกระบวน
วิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของ
จ ํานวนหน ่วยก ิตท ั ้ งหมดของกระบวนว ิชาท ี ่ม ีการวัด
ประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้นท่ีมีค่าลําดับขั้น นอกจากที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๑๔.๑๑  ในการหารนี้ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง ใน
กรณีที ่ทศนิยมตําแหน่งที่ ๓ มีค่าตั ้งแต่ ๕ ขึ ้นไปให้ปัดค่า
ทศนิยมตําแหน่งที่ ๒ ข้ึน 

คงเดิม 
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 ๑๔.๑๕  กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัด
ไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอนกระบวนวิชา
นั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติ
จากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงาน     
ที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้น ๆ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ 

๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ใน
หลักส ูตรสาขาวิชาหนึ ่ง  อาจขอโอนหรือเทียบโอน
กระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

  

 ๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลว่า 
การให้อักษรลําดับขั้นในกระบวนวิชาใดไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อทําการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณี
ดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

คงเดิม   

 ข้อ ๑๕  การเปลี ่ยนแผนการศึกษาและการย ้าย
สาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ย้ายไปข้อ 9.1   ย้ายไปข้อ 9.1 

 ข้อ ๑๖  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วย
กิตให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ย้ายไปข้อ  9.2 
 

 ย้ายไปข้อ 9.2 

  



37 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

 
 

ข้อ ๑7 การควบคมุมาตรฐานการศึกษา   ทุกหลักสูตร
จะต้องกำหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู้ อย่างน้อย 4 ด้าน 
ได้แก่   

1. ความรู้ หมายถึง สิ่งสั่งสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิด
จากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเพียงพอ
ต่อการนำไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ดำรงชีพ อยู่รว่มกันใน
สังคม และพัฒนาอยา่งยั่งยืน สำหรับการ
ดำรงชีวิตในยุคดิจิทลั 

2. ทักษะ หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดจากการ 
เรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกดิความคล่องแคล่ว ว่องไว และ
ชำนาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ 
พัฒนาตน และพัฒนาสังคม สำหรบัดำรงชีวิตในยุค
ดิจิทัล 
  ทุกหลักสูตรต้องอ้างอิงทักษะจากกรอบแนวคิด
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ Top 10 Skills 
ของ World Economic Forum 
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  3. จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมหรอืการกระทำ
ระดับบุคคลทีส่ะท้อนถึงความเป็นผู้มี
คุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อ
ประโยชนส์่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้า
และลบัหลังผู้อื่น 

 ทุกหลักสูตรต้องกำหนดจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาในแต่ละระดับ และจริยธรรมเฉพาะวิชาชีพท่ี
กำหนดโดยสภาวิชาชีพ หรือประชาคมวิชาชีพ หรือ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

4. ลักษณะบคุคล หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะ 
นิสัย ค่านิยมสะท้อนคณุลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ 
และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึก
ประสบการณ์จากหลักสตูร ให้มคีวามเหมาะสมกับแตล่ะ
ระดับมาตรฐานคุณวุฒระดับอดุมศึกษา 
 ทุกหลักสูตรต้องกำหนดลักษณะบคุคลที่เป็น
ลักษณะบคุคลทั่วไปท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณะ
ของหลักสูตรและสถาบัน ส่วนหลักสตูรวิชาชีพ ควร
กำหนดลักษณะบุคคลเฉพาะวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพด้วย โดยอาจเลือกลักษณะบุคคลทั่วไปมากำหนด
เป็นคุณสมบัติทีเ่ป็นจุดเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลักสตูร 
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ข้อ ๑๘  อาจารย์ท ี ่ปร ึกษาทั ่วไป อาจารย์ท ี ่ปร ึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก 
   ๑8.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท ให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปทําหน้าท่ีให้คาํแนะนําและดูแลการจัด
แผนการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
และข้อบังคับ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอื่นตามความจํา
เป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๑๘ อาจารย์ที ่ปร ึกษาทั ่วไป อาจารย์ที ่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์/ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 ๑8.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท 
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่ให้คําแนะนําและ
ด ูแลการจ ัดแผนการศ ึกษาของน ักศึกษา เพ ื ่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร และข้อบังคับ ตลอดจนเป็น     
ที่ปรึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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256...... 
 

   สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ในลักษณะของคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/หรือตามความเห็นชอบของแต่ละ
ส่วนงาน 
  การแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปร ึกษาทั ่วไป ให้
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสว่นงานเป็น
ผู้แต่งตั้ง 
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   ๑8.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
    ๑8.๒.๑ ส ําหร ับน ักศ ึกษาระดับ
ปริญญาโท ให้            
มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก เป็นผู้ให้คําแนะนําและ
ดูแลการทําปริญญานิพนธ์ 
    ทั้งนี้ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจจะ
อยู ่ในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ ้นไป และให้
กรรมการ ๑ คน ทําหน้าที่เป็นอาจารย์     ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลักก็ได้ 

 ๑8.๒ อาจารย์ที ่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/
คณะกรรมการ        ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
  ๑8.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ให้มีอาจารย์ที ่ปร ึกษาปริญญานิพนธ์หลัก เป็นผู ้ให้
คําแนะนําและดูแลการทําปริญญานิพนธ์ 
  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจจะ
อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และให้
กรรมการ ๑ คน ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลักก็ได ้
  การแต ่งต ั ้ งอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาปร ิญญา
นิพนธ์/คณะกรรมการที ่ปร ึกษาปร ิญญานิพนธ์ให้
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเปน็
ผู้แต่งตั้ง 
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   ๑8.๒.๒  สําหร ับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ทํา
หน้าท่ีให้คําแนะนํา วางแผนการศึกษา และการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจํานวน อย่างน้อย ๓ 
คน และให้กรรมการ ๑ คน ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลัก 
   อาจารย์ที ่ปรึกษาทั ่วไป อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิต
วิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ     ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
    

 ๑8.๒.๒  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ทําหน้าที่
ให้คําแนะนํา วางแผนการศึกษา และการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจํานวน อย่าง
น้อย ๓ คน และให้กรรมการ ๑ คน ทําหน้าที ่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
   การแต่งต ั ้งคณะกรรมการที่
ปร ึกษาด ุษฎ ีน ิพนธ ์   ให ้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 
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 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่
ปร ึกษาปร ิญญาน ิพนธ ์ร ่ วม ให ้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง  

ยกเลิก     

 ข้อ ๑9  อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ 
 
 
 
 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่
ปร ึกษาปร ิญญาน ิพนธ ์ร ่ วม ให ้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ ๑9  อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา ทำหน้าที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในกระบวนวิชา  อาจเป็นอาจารย์ประจำใน
บัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษก็ได้  กรณีอาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของกระบวน
วิชาหรือเป็นไปตามแนวปฏิบัต ิที ่ เก ี ่ยวข้อง   ทั ้งนี้
คุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ  20 
 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 

9.1.3 อาจารย์ผูส้อน อาจเป็นอาจารย์
ประจำหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคณุวฒุิข้ันต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณด์้าน
การสอน 
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 ข้อ ๒๐ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์  
   ๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ๒๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
    (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
    (๒)  มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 
     
 
 
 
 

 ข้อ ๒๐ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์    
    ๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    ๒๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
     (๑) มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และ 
     (๒)  มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และ
เป็นผลงานทางวิชาการที ่ได ้ร ับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย   
หรือ 
     (3)  อาจารย ์ ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิ
ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่องภายใน 2 ปี หรือ 2 
เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี  

 9. คุณวุฒิ คณุสมบัติ และจำนวนอาจารย ์
 9.1 ประกาศนียบัตรบณัฑติ 
 9.1.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร มคีุณวุฒิ
ขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่า และมผีลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้อง
เป็นผลงานวจิยั 
   
9.1.4 อาจารย์ใหม่ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญา
เอก แม้ยังไม่มผีลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารยผ์ู้สอนใน
ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติได้ แต่ทั้งนี้หาก
จะทำหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย  
1 เรื่อง  ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 
ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ป ี

 

    (๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

ยกเลิก   
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   ๒๐.๑.๒ อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร 
จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 
    (๑) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
    (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 

 20.1.2 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 
อย่างน้อย 3 คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื ่อร ับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ี่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย 
        (3) อาจารย์ใหม่ที ่ม ีค ุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ป ี

 9.1.2 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ำปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 เรื่อง ตอ้งเป็น
ผลงานวิจัย 

 

   กรณีที ่ม ีการตกลงร ่วมผลิตกับองค ์กร
ภายนอก ต ้องม ี อาจารย ์ประจำหล ั กส ู ต รจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั ้นเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 
  กรณีท ี ่ม ีความจำเป ็นอย ่างย ิ ่ งสำหรับ
สาขาวิชาที ่ไม ่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน ให้หลักสูตรเสนอเหตุผลความ
จำเป ็น โดยระบุจำนวนและค ุณว ุฒ ิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

    กรณีท ี ่ม ีการตกลงร ่วมผลิตกับองค์กร
ภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั ้นเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 
     กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคณุวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
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   ๒๐.๑.๓ อาจารย์ที ่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
     (๑)  มีค ุณวุฒิขั ้นต่ำปร ิญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
     (๒)  มีประสบการณ์ด้านการสอน 
    (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 ๒๐.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  
   (๑)  เป ็นอาจารย ์ประจำในบัณฑิต
วิทยาลัย  
   (2) ม ีค ุณวุฒิข ั ้นต ่ำปร ิญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  

  

    (5) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา 
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปได้ 
 

 
 

9.1.4 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยัง
ไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ 
แต่ทั้งนีห้ากจะทำหนา้ที่เป็นอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา อยา่งน้อย  1 เร่ือง  
ภายใน 2 ป ีหรือ 2 เร่ือง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เร่ือง 
ภายใน 5 ป ี

 

  



45 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

  ๒๐.๑.4 อาจารย์ผู้สอน   
   (๑) เป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิต
วิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ  
   (2) มีค ุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   (5) กรณีอาจารย ์ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิ
ปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนได้ 

 9.1.3 อาจารย์ผูส้อน อาจเป็นอาจารย์
ประจำหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคณุวฒุิข้ันต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณด์้านการ
สอน 
และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  
9.1.4 อาจารย์ใหม่ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญา
เอก แม้ยังไม่มผีลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารยผ์ู้สอนใน
ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติได้ แต่ทั้งนี้หาก
จะทำหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย  
1 เรื่อง  ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 
ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ป ี 
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   กรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรอื
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 กรณีอาจารย์ผู ้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษที่ไม่มี
คุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู ้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับกระบวนวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย  ทั ้งนี ้หากรายวิชาใดมีความ
จำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วม
ร ับผ ิดชอบกระบวนการเร ียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชานั้น ๆ ด้วย    

เกณฑ์ฯ ข้อ 9.1.3 
กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคณุวุฒิตามที่กำหนด
ข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้หากรายวิชาใดมี
ความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมี
อาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจดัการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ ด้วย 

 

 ๒๐.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
   ๒๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
    (๑) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
    (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
    (๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั ้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 ๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
  ๒๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย 
  (3) อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา
อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 
ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

 
 

ยกเลิก 
 

9.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู 
9.2.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาของ
ตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 เรื่องตอ้งเป็น
ผลงานวิจัย 
 9.2.4 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก แม้
ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลม
ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา อยา่งน้อย  
1 เร่ือง  ภายใน 2 ปี หรือ 2 เร่ือง ภายใน 4 ปี หรือ 
3 เร่ือง ภายใน 5 ป ี
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  ๒๐.๒.๒ อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร 
จํานวน อย่างน้อย ๕ คน 
   (๑) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
   (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 

 ๒๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
อย่างน้อย 3 คน 
 
  (๑) ม ี ค ุณ ว ุฒ ิ ป ร ิ ญญา เ อก ห รื อ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มี
ตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
      (3) อาจารย์ใหม่ท ี ่ม ีค ุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ป ี

9.2.2 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จำนวน
อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งศาสตราจารยห์รือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 
เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจยั 
 
 

 

  กรณีที ่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก 
ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อย 2 คน 
 กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่
สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จำนวน ให้หลักสูตรเสนอเหตุผลความจำเป็น โดยระบุ
จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี 

 กรณีมีการตกลงร่วมผลติกับองค์กร
ภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสตูรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็น
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 
 กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรบั
สาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคณุวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
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 ๒๐.๒.3  อาจารย์ที ่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ผู ้สอน 
และอาจารย์พิเศษ 
 
 
   (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หร ือ ข ั ้นต ่ำปร ิญญาโทหรือเทียบเท่าที ่ม ีต ําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 
 

 ๒๐.๒.3  อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  
  (1)  เป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย  
  (2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที ่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   (5) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา 
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปได้ 

  
 

 

  ๒๐.๒.4  อาจารย์ผู้สอน   
  (1)  เป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลยั 
หรืออาจารย์พิเศษ 
   (2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที ่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เร่ือง ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง    
  (5) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แม้
ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็น
อาจารย์ผู้สอนได้ 

9.2.3 อาจารย์ผูส้อน อาจเป็นอาจารย์ประจำ
หรืออาจารย์พเิศษ ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรอืเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบ การณด์้านการสอนและมผีลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ      อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
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  กรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 กรณีอาจารย์ผู ้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษที่ไม ่มี
คุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู ้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ทั ้งนี ้หากกระบวนวิชาใดมีความ
จำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วม
ร ับผ ิดชอบกระบวนการเร ียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
กระบวนวิชานั้น ๆ ด้วย   

 กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคณุวุฒิตามที่
กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึง่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาทีส่อน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ทั้งนี้หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้
อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 

 

 ๒๐.๓  หลักสตูรปริญญาโท  
  ๒๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสตูร 
    (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
    (๒)  มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 
   
 

 ๒๐.๓  หลักสตูรปริญญาโท  
  ๒๐.๓.๑  อาจารย์ประจําหลักสตูร 
    (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 
    (๒)  มีผลงานทางวิชาการ  ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
    (3) อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

9.3 ปริญญาโท 
9.3.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร มคีุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่องตอ้งเป็น
ผลงานวิจัย 
 9.3.6 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้
ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลม
ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้
หากจะทำหนา้ที่เป็นอาจารยป์ระจำหลกัสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ ์
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท  
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา 
อย่างน้อย  1 เร่ือง  ภายใน 2 ป ีหรือ 2 เร่ือง ภายใน 
4 ปี หรือ 3 เร่ือง ภายใน 5 ป ี
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หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

  ๒๐.๓.๒ อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร 
จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
    (๑) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
    (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 
   

 ๒๐.๓.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
อย่างน้อย ๓ คน 
  (๑) ม ี ค ุณ ว ุฒ ิ ป ร ิ ญญา เ อก ห รื อ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
  (3) อาจารย ์ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒ ิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง  ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ป ี

9.3.2 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จำนวน
อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 
เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย 1 
เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจยั 
 
 

 

  กรณีที ่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก 
ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อย 2 คน 
 กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่
สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จำนวน ให้หลักสูตรเสนอเหตุผลความจำเป็น โดยระบุ
จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี 

 กรณีม ีการตกลงร ่วมผลิตกับองค ์กร
ภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั ้นเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 
 กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรบั
สาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคณุวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
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  ๒๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
   (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้อง
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการเป็นผลงานวิจัย 
 
 
     

 ๒๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  แบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท ได้แก่ 
  20.3.3.1 อาจารย์ที ่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  (๒)  มีผลงานทางวิชาการ ที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื ่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทาง
วิชาการที ่ได้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 
เรื ่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย 1 เรื ่อง ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  (3) อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 
เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 
5 ปี 

9.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 1) อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธห์ลัก ตอ้งเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตำ่ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย ์หรือเทียบเทา่ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 เร่ือง ในรอบ 5 ปยี้อนหลัง และอยา่ง
น้อย 1 เร่ือง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้   
    กรณีท ี ่ เป ็นอาจารย ์ประจ ําในบ ัณฑิต
วิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

  20.3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์รว่ม 
(ถ้ามี)   
  20.3.3.2.1 กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร  
หรืออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย หรือนักวิจัยประจำ 
  (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  (๒)  มีผลงานทางวิชาการ ที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื ่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทาง
วิชาการที ่ได้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 
เรื ่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย 1 เรื ่อง ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  (3) อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 
เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 
5 ปี 

 2) อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถา้มี) ต้อง
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจำหลกัสูตรหรืออาจารย์ประจำ หรอืนักวิจยั
ประจำ ตอ้งมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั 
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  กรณีที่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชือ่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
   

  20.3.3 .2.2 กรณี ผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒิ
ภายนอก   
  (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
  (๒) มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 

 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพรใ่นวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรบั ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 5 
เรื่อง 

 

  กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคณุวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการ     ไม่เป็นไปตามที่กําหนด จะต้องเป็นผู้
มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

  20.3.3.2.3 กรณ ีผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒิ
ภายนอก  ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนดในข้อ 20.3.3.2.2  
   (1) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
    (๒ )  ผ ่ านความเห ็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

  กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

 

๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์
ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ทั้งนี ้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที ่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลักหรือร่วม  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
 
 
 
 
   (๑) กรณีที่เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

 ๒๐.๓.๔ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ป ร ิ ญ ญ า น ิ พ น ธ์  
ประกอบด ้ วยอาจารย ์ ประจ ํ าหล ั กส ู ต ร  และ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยอาจมีอาจารย์
ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย  หรือนักวิจัยประจำร่วมเป็น
ผู้สอบด้วย รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน    
  ทั้งนี ้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที ่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักหรือร่วม โดยมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

9.3.4 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอดุมศึกษา โดย
อาจมีอาจารยป์ระจำ หรือนักวิจัยประจำร่วม
เป็นผู้สอบด้วย รวมไม่น้อยกว่า 3 คน  ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบตัิ และผลงานทาง
วิชาการ ดังนี ้
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   20.3.4.1 กรณ ีอาจารย ์ประจำ
หลักสูตรหรืออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
นักวิจัยประจำ  
   (1) ม ี ค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
   (2) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่าง
น้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
   (3) อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

 1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำ ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมผีลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรือ่ง ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 

   (๒) กรณ ีท ี ่ เป ็นผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ หรือกรณี
พิเศษ เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 

  20.3.4.2  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
   (1) ม ี ค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า   
   (2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 5 เรื่อง 

 2) กรณผีู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่
ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 

 

   20.3.4.3 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ไม่มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดในข้อ 20.3.4.2 
   (1) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  
   (๒) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง เป็นท่ี
ยอมรับซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

 

  



54 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
 พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  พ.ศ.2566  

 ๒๐.๓.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์พิเศษ 
 
 
  (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
กระบวนวิชาที่สอน 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน  
  (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 ๒๐.3.5  อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  
   (๑) เป ็นอาจารย ์ประจำในบ ัณฑิต
วิทยาลัย  
   (2) มีค ุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   (5) กรณ ีอาจารย ์ ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิ
ปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปได้ 

 
 เกณฑ์ไม่ได้กำหนด 

 

  ๒๐.3.6  อาจารย์ผู้สอน   
   (๑)  เป ็นอาจารย ์ประจำในบัณฑิต
วิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ   
   (2) มีค ุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   (5) กรณีอาจารย ์ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิ
ปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนได้ 

9.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือ
อาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
9.3.6 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยัง
ไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งน้ีหากจะ
ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท  ต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย  
1 เรื่อง  ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 
เรื่อง ภายใน 5 ปี 
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   กรณีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษที่
ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย  ทั ้งนี ้หากกระบวนชาใดมีความ
จำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเร ียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนวิชานั้น ๆ ด้วย   

9.3.5 
 กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคณุวุฒิตามที่
กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึง่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาทีส่อน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้หาก
รายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ 
ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรบัผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษา 
ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชานั้น ๆ ด้วย 

 

 ๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก  
  ๒๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   (๑) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
   (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการ
เป็นผลงานวิจัย 

 ๒๐.4  หลักสตูรปริญญาเอก 
  ๒๐.4.๑  อาจารย์ประจําหลักสตูร 
    (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
    (๒)  มีผลงานทางวิชาการที
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง 
โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 
3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
    (3) อาจารย์ใหม่ที ่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 
2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

9.4 ปริญญาเอก 
9.4.1 อาจารย์ประจำหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย ์หรือเทียบเทา่ และมีผลงาน
ทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจยัที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
9.4.6 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก แม้ยัง
ไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้หาก
จะทำหนา้ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ ์
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  
ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวจิัยภายหลัง
สำเร็จการศึกษา อย่างน้อย  1 เร่ือง  ภายใน 2 ปี หรอื 
2 เร่ือง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เร่ือง ภายใน 5 ปี 
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  ๒๐.๔.๒ อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร 
จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
   (๑) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
   (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 

  ๒๐.4.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
  (๑) ม ี ค ุณ ว ุฒ ิ ป ร ิ ญญา เ อก ห รื อ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มี
ตําแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  (3) อาจารย ์ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒ ิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1  เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง  ภายใน 5 ปี 
  กรณีที ่ม ีการตกลงร ่วมผลิตกับองค์กร
ภายนอก ต ้องม ี อาจารย ์ประจำหล ักส ู ตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั ้นเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 
  กรณีท ี ่ม ีความจำเป ็นอย ่างย ิ ่งสำหรับ
สาขาวิชาที ่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน ให้หลักสูตรเสนอเหตุผลความ
จำเป ็น โดยระบุจำนวนและค ุณว ุฒ ิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

9.4.2 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จำนวน
อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งศาสตราจารยห์รือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวจิัยที่ไดร้ับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
 
 
 กรณีที ่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กร
ภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั ้นเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
 กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรบั
สาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคณุวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
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  ๒๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
   (๑) อาจารย์ที ่ปร ึกษาดุษฎีน ิพนธ์
หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (๑.๑) ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
    (๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอื
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
    (๑.๓) ม ีผลงานทางว ิ ชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย 

 ๒๐.4.๓ อาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
  20.4.3.1 อาจารย์ท ี ่ปร ึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  (1) ม ี ค ุณ ว ุฒ ิ ป ร ิ ญญา เ อก ห รื อ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  (๒)  มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง   

9.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาของ
ตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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   (3) อาจารย์ใหม่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

  

   (๒) อาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีน ิพนธ์
ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิต
วิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
    

  20.4.3.2 อาจารย์ที ่ปร ึกษาด ุษฎี
นิพนธ์ร่วม  
  20.4.3.2.1 กรณีอาจารย์ประจำ
หลักสูตร   หรืออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
นักวิจัยประจำ 
  (1) ม ี ค ุณ ว ุฒ ิ ป ร ิญญา เอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  (๒)  มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง   
  (3) อาจารย์ใหม่ท ี ่ม ีค ุณวุฒ ิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

 2) อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม ต้องมี
อาจารย์ประจำหลักสตูรหรืออาจารย์ประจำหรือ
นักวิจัยประจำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วม
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน โดย
อาจารย์ประจำหลักสตูรหรืออาจารย์ประจำหรือ
นักวิจัยประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
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   กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที ่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
 
 
   กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวฒุิ
และผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามที่กําหนด จะต้องเป็นผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

  20.4.3.2.2  กรณ ีผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิ
ภายนอก   
    (1) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  
  (๒) มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์ 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
  20.4.3.2.3  กรณ ีผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิ
ภายนอก  ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนดในข้อ 20.4.3.2.2 
     (1) ต ้องเป ็นผ ู ้ม ีความร ู ้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
   (๒) ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 
 กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมม่ีคณุวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดขา้งต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
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  ๒๐.๔.๔ อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ส อ บ ด ุ ษ ฎ ี น ิ พ น ธ์  
ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
  (1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลัก 
     
    

 ๒๐.4.๔ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย 
  อาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยอาจมี
อาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย หรือนักวิจัยประจำร่วม
เป็นผู้สอบด้วย และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย     
ไม่น้อยกว่า 2  คน  รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน    
  ทั ้งน ี ้  ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ  และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้ 
 

 9.4.4 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอาจ
มีอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำร่วมเป็น
ผู้สอบด้วย และผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา   ไม่น้อยกว่า 2 คน  
รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า  5 คน  ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  โดยอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้อง
มีคุณวุฒิ คณุสมบตัิ และผลงานทางวิชาการ 
ดังนี ้

 

  20.4.4.1 กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย หรือนักวิจัยประจำ  
   (1) ม ี ค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า  หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์  
   (2) ม ีผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัยที่ไม่ใช่        ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง    
   (3) อาจารย์ใหม่ที ่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ป ี

  1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสตูรหรือ
อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีคตำแหน่ง          
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมผีลงาน
ทางวิชาการประเภทงานวิจ้ยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ  ปริญญาของตนเอง โดย
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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  (๒) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้อง
มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม 
        (ดูคุณสมบัติตามข้อ 20.4.3) 
 “๒๐.๔.๓  อาจารย์ที ่ปร ึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต ้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
   (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (๑.๑) มีความสามารถ 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
    (๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
     (๑.๓) ม ีผลงานทางว ิ ชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการเป็นผลงานวิจัย” 

  20.4.4.2  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
   (1) ม ีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกหรือ
เทียบเท่า   
   (2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง 
 
  20.4.4.3 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดในข้อ 
20.4.4.2 
   (1) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
   (๒ )  ผ ่ านความเห ็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 2) กรณผีู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่
ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 
 
 กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
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 ๒๐.๔.๕ อาจารย์ที ่ปรึกษาทั ่วไป อาจารย์ผู ้สอบวัด
คุณสมบัติ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
   (๑) ม ี ค ุ ณ ว ุ ฒ ิ ป ร ิ ญญา เ อกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   

 ๒๐.4.5  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอบ
วัดคุณสมบัติ 
   (๑)  เป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิต
วิทยาลัย    
   (2) มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
กระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   (5) กรณีอาจารย ์ใหม ่ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิ
ปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นที่ปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ผู้สอบ
วัดคุณสมบัติได้ 

ไม่ได้กำหนด  
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   ในกรณีกระบวนวิชาที่สอนไม่ใช่กระบวนวิชา
ในสาขาวิชาหลักของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที ่มีคุณวุฒิระดับ
ปร ิญญาโทหร ือเท ียบเท ่าท ี ่ม ีต ําแหน ่งทางว ิชาการต ่ำกว ่ารอง
ศาสตราจารย์ ทำหน้าที่ อาจารย์ผู้สอนได้ 
     
 

 ๒๐.4.6  อาจารย์ผู้สอน  
   (๑)  เป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย 
หรืออาจารย์พิเศษ   
   (2) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หร ือข ั ้นต ่ ำปร ิญญาโทหร ือเท ียบเท ่าท ี ่ม ีตำแหน ่ งรอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั ้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 
   (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
   (4) มีผลงานทางวิชาการ ที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทาง
วิชาการที ่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 
เร่ือง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   (5) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็น
อาจารย์ผู้สอนได้ 
 
 กรณีอาจารย์ผู ้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิ
ตามที ่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่ ม ีความรู ้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้หากกระบวน
วิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำ
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 
ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชานั้น ๆ 
ด้วย   

9.4.5 อาจารย์ผู้สอน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจำหรือ
อาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 เร่ือง ในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 
9.3.6 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก แม้ยัง
ไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้หาก
จะทำหนา้ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ ์
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  
ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวจิัยภายหลัง
สำเร็จการศึกษา อย่างน้อย  1 เร่ือง  ภายใน 2 ปี 
หรือ 2 เร่ือง ภายใน 4 ป ีหรือ 3 เร่ือง ภายใน 5 ปี 
กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็น
ที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ 
ต้องมีอาจารยป์ระจำรว่มรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 

 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง สําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรร
หาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศกึษา
น้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง สาํหรับสาขาวิชาที่ไม่ 
สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรครบตามจํานวน 
หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอจํานวนและคุณวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  

เกณฑ์ใหม่ไม่ได้ระบ ุ  
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 ข้อ ๒๑ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลัก/ร่วม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ มช. เรื่องหน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลัก/ร่วม พ.ศ. 2560 

1. หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม 
1.1 ระดับปริญญาโท 

-ให้คำแนะนำและดูแลการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา 
1.2 ระดับปริญญาเอก 
 -ให้คำแนะนำ วางแผนการศึกษา ควบคุม และติดตามผล
การทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 

 2. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
  2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลักและวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
  2.1.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
วิชาการตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รวมได้ไม่เกิน 5 
คนต่อภาคการศึกษา 
 

2.1.2 ผู ้ที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรง
ตำแหน่ง 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ข้นไป และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็น
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมได้ไม่เกิน 
10 คนต่อภาคการศึกษา 
     

ข้อ ๒๑ หน้าที่และภาระงานที่ปรกึษาปริญญานพินธ ์
 
 

21.1 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม 
(1) ระดับปริญญาโท ให้คำแนะนำและดูแลการทำ 

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
 

(2)  ระดับปริญญาเอก  ให ้คำแนะนำ วางแผน
การศึกษา  

ควบคุม และติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
 

 21.2 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
   21.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
  (1) กรณีอาจารย์ประจำหลกัสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์  รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 
              (2) กรณีอาจารย์ประจำหลกัสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์รวมได้ไม่เกิน 
10 คนต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา  
 

10. ภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 
 10.1 อาจารย์ประจำหลกัสูตร 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนกัศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 
 
  1) กรณีอาจารย์ประจำหลกัสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ และมผีลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 
 
  2) กรณีอาจารย์ประจำหลกัสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ และดำรงตำแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมผีลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
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  2.1.3 ผู ้ที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
    -กรณีมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า
จำนวนที่กำหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งน้ี
ต้องไม่เกิน 15 ต่อภาคการศึกษา 
 
    -กรณีมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 
คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นราย
กรณี 
 
  2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน 
15 คน 
 
  2.3 กรณีที ่เป็นทั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวน
นักศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ
จำนวนนักศึกษาท่ีทำการค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ังนี้รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

  (3) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  
   - กรณีมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษา
เกินกว่าจำนวนท่ีกำหนด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 15  
คนต่อภาคการศึกษา ท้ังน้ี ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
   -กรณีมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 
 21.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทได้   ไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา ท้ังนี้ ไม่
นับรวมนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 
 21.2.3 กรณีท่ีเป็นท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลัก วิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระหลัก ให้
คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาท่ีทำดุษฎีนิพนธ์  และ
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาท่ีค้นคว้า
อิสระ 3 คน  แต่ท้ังนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

  3) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความ
จำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนท่ีกำหนด 
ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา แต่
ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมี
ความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายกรณี 
 
 10.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทได้   ไม่เกิน 15 คน 
 หากเป็นท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ังนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 
15 คนต่อภาคการศึกษา 

 

   10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำ
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
น้ันด้วย 
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 ข้อ ๒๒ เงื ่อนไขภาษาต่างประเทศ ที ่ใช้เป็นเครื ่องมือในการศึกษา
ค้นคว้าความรู้เพื่อการทําปริญญานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธกีารที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 15 เง่ือนไขภาษาตา่งประเทศ ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน 
การศึกษาค้นควา้ความรูเ้พื่อการทําปริญญานิพนธใ์ห้
เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลยักําหนด 

 ปรับเลขข้อ 

 ข้อ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็น
การสอบเพื ่อประเมินความพร้อมและความสามารถของนักศึกษา
ปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ 
  ๒๓.๑ นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์      ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ก่อนการยื่นคําร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 

 ข้อ 16 การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying 
Examination) เป็นการสอบเพือ่ประเมินความพร้อม
และความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์
เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ 
 16.1 นักศึกษาท่ีจะสอบ ต้องไดร้ับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลัก ก่อนการยื่น     
คําร้องต่อบัณฑติวิทยาลยั 

 

 ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 

  ๒๓.๒ การแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วน
งาน แต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอย่าง
น้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจํานวน
นั้นให้มีกรรมการ      ๑ คนที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของ
นักศึกษาปริญญาเอกนั้น 

 16.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบตัิ 
ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงาน
แต่งตั้งอาจารย์ประจําในบณัฑิตวทิยาลัย จํานวนอย่าง
น้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นประธาน และใน 
จํานวนนั้นให้มีกรรมการ 1 คนที่มาจากสาขาวิชา 
เดียวกัน หรือใกล้เคียง และไม่ไดเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปรญิญาเอกนั้น 

 ปรับเลขข้อ 
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  ๒๓.๓ เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการ
สอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงาน
ผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ 
  สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มี
สิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดยต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่ 
ทั ้งนี ้ การสอบแก้ต ัวต้องสอบให้เสร็จสิ ้นภายใน ๑ ภาค
การศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 16.๓  เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
ดําเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ 
สัปดาห์หลังวันสอบ 
 สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มี
สิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดยต้องยื่นคําร้องขอสอบ
ใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ 
ภาคการศึกษาปกติถัดไปที่มีการลงทะเบียนกระบวน
วิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย  

 ปรับเลขข้อ 

  ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคําร้อง
ต ่อคณะกรรมการบร ิหารหลักส ูตรบ ัณฑิตศ ึกษาประจํา
สาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
การขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

คงเดิม   

 ข้อ ๒๔  การสอบประมวลความรู ้ (comprehensive 
examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ในแนวกว้าง 
ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และ
ความสามารถในการนําเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบ
ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และ
สอบผ่านกระบวนวิชาบังคับ โดยได้อักษรลําดับขั้น ไม่ต่ำกว่า C 

ข้อ 17 การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive 
Examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ใน
แนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคดิ
และเนื้อหา และความสามารถในการนําเอาความรู้มา
แก้ปัญหา   ผู้มีสิทธ์ิสอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา
ต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร   และสอบผ่านกระบวน
วิชาบังคับ โดยได้อักษรลําดับขั้น ไม่ต่ำกว่า C 

 ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 

  ๒๔.๑ การสอบประมวลความร ู ้ ใช ้บ ังค ับกับ
นักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น 

 17.๑ การสอบประมวลความรู ้ใช้บังคับกับ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ๓  สําหรับนักศึกษาปริญญา
โท แผน ๑ และแผน ๒ หรือปริญญาเอก ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น 

  ยกเลิกแบบ 4 
ปรับข้อความ 

  ๒๔.๒ การสอบประมวลความรู้ให้ดําเนินการดังนี้ 
    ๒๔.๒.๑ ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที ่ปรึกษาทั ่วไป 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

 17.๒ การสอบประมวลความรู้ให้ดําเนินการดังนี้ 
  17.๒.1 ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ 

 ปรับเลขข้อ 
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    ๒๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู ้ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําส่วนงานเป็นผู ้แต่งต ั ้งอาจารย์ประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ 

 17.๒.2 เมื่อคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ดำเนินการสอบแล้วใหส้่วนงานรายงานผลภายใน 
1 สัปดาห์หลังวันสอบตามระบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
กำหนด 

 ปรับเลขข้อ 

    ๒๔.๒.๓ เ ม ื ่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อบ
ประมวลความร ู ้ ด ํ า เน ิ นการสอบแล ้ ว  ให ้ ประธาน 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้รายงานผลให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ 
    สําหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้มีสิทธ์ิ
สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้งโดยต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่  

   
 
 
 สําหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัว
ได้อีก ๑ ครั้งโดยต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่  

 ปรับเลขข้อ 

 ข้อ ๒๕ การทำปริญญานิพนธ์ให้มีแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 การทำปริญญานิพนธ์ให้ม ีแนวปฏิบัต ิและ
ขั้นตอนเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปรับเลขข้อ 

 ทั ้งนี ้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที ่เกิดจากการทํา
ปริญญานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มีการทําความ
ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

       ทั้งนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกดิจากการทํา
ปริญญานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม และใหม้ีการทําความตกลงกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร  

 ปรับข้อความ 

 ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ได้แก่กรณี
ดังต่อไปนี้ 
   ๒๖.๑ ตาย 
   ๒๖.๒ ลาออก  
   ๒๖.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
อื่น  
   ๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๖ 
   ๒๖.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้รักษาสถานภาพการศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อ 19 การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
   ได้แก่กรณีดังต่อไปนี ้
   19.๑ ตาย 
   19.๒ ลาออก  
   19.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบัน 
อุดมศึกษา 
   19.๔ ขาดคุณสมบตัิของการเข้าเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลยั ข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 5 
 19.๕ ไมม่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมไิด้รกัษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา โดยการลาพักการศึกษา ภายใน 30 วัน  นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาปกต ิ

 13.4 การพ้นสภาพโดยไม่สำเร็จ 
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้
เป็นไปตามที่สภาสถาบันอดุมศึกษากำหนด 

ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 
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   ๒๖.๖ เป ็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษา
ตามที ่ก ําหนดไว ้ใน   ข ้อ ๑๑.5 นับตั ้งแต ่ว ันเป ิดภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 

  19.๖ เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษา
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑.4  นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา ทั้งนี้ ไมน่ับรวมภาคการศึกษา
ที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา  

  

  ๒๖.7 เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ยน้อยกว่า ๒.7๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
เป็นต้นไป 

ยกเลิก 
 

  

  ๒๖.๘ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบ
ไม่ผ่าน 
การวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้
โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๓ 

  19.7 เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีสอบไม่
ผ่านการวัดคุณสมบตัิ และไม่ได้รับอนุมัตจิากบัณฑิต
วิทยาลัยให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ 16 

 ปรับเลขข้อ 

  ๒๖.9 เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างปริญญานิพนธ์ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่
กําหนด ดังนี ้

 19.8 เป็นนักศึกษาท่ีไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างปรญิญานิพนธ์ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่
กําหนด ดังนี ้

 ปรับข้อความ 

  ๒๖.9.๑ ระดับปริญญาโท ทุกแบบ 
การศึกษา เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา 
  ๒๖.9.๒ ร ะด ั บปร ิญญา เ อก  ท ุ ก แบ บ
การศึกษา เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา 

 19.8.๑ ระดับปริญญาโท ทุกแผนการ
ศึกษา เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา  ทั้งนี้ไม่นับรวม
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  
 19.8.๒ ระดับปริญญาเอก ทุกแผนการ
ศึกษา เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา   การศึกษา  ทั้งนี้
ไม ่น ับรวมภาคการศ ึกษาที ่ ได ้ร ับอน ุม ัต ิ ให ้ลาพัก
การศึกษา  

 ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 

  ๒๖.๑๐ เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 
๒ ภาคการศึกษาปกติแล ้วไม ่ม ีหน่วยกิตสะสม ยกเว้น
หลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

 19.9 เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ
ตามระยะเวลาตามแผนการศึกษาในหลักสูตรแล้วไม่มี
หน่วยกิตสะสม  ยกเว้นหลักสูตรที ่มีเฉพาะปริญญา
นิพนธ์ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา  

 ปรับข้อความ 
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  ๒๖.๑๑ เป็นนักศึกษาที ่สอบไม่ผ่านการ
สอบประมวลความรู้ตามข้อ ๒๔ 

 19.๑0 เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ตามข้อ 17 

  

  ๒๖.๑๒ ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภายในเวลาที ่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 19.๑1 ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

  ๒๖.๑๓  เป็นผู้สําเร็จการศึกษา  19.๑2  เป็นผู้สําเร็จการศึกษา   
  ๒๖.๑๔  มหาวิทยาลัยสั ่งให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา  

 19.๑3  มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา  

  

 ข้อ ๒7 การลา 
  ๒7.๑ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชําระค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน
กระบวนวิชาไปแล้ว   

ข้อ ๒0 การลา  
  ๒0.๑ นักศึกษาที่ประสงค์ลาพักหรือถูกสั่ง
พักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา 
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาค
การศึกษา   
   

 ปรับเลขข้อ 

  ๒7.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจาก
การเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๒0.๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็น
นักศึกษา ให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  
ส่วนงาน และเสนอต่อบณัฑติวิทยาลัยตามกำหนดการที่
ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษา เมื่อไดร้ับอนุมัติใหล้าออกแล้ว 
จึงถือว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ปรับเลขข้อ   ปรับข้อความ 

 ข้อ ๒๘  การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
   ๒8.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาไปแล้ว หรือที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 
๒๖.๒, ๒๖.6, ๒๖.7, ๒๖.8, ๒๖.9 และ ๒๖.๑๑ แล้วผ่าน
การคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  สามารถนํากระบวน
วิชาเดิมที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชานั้น ๆ มาใช้ในการศึกษาได้อีก 

ข้อ ๒1  การกลับเข้าเป็นนักศึกษา   
 ๒1.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาไปแล้ว หรือที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
ตามข้อ 19.๒, 19.6, 19.7, 19.8,  และ 19.๑0 แล้ว
ผ่านการคดัเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  สามารถนาํ 
กระบวนวิชาเดิมทีเ่คยศึกษาไว้ไมเ่กิน ๕ ปี หรือขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของหลักสูตรที่ต้องการรบัโอน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดมาใช้ในการศึกษาได้อีก   

 ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 
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  ๒8.๒ น ักศ ึกษาระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษาที่
ต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หลังจากที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ 
อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยยื่นคําร้องต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณี
ไป 

 ๒1.๒ นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ี
ต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หลังจากที่พ้น
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามขอ้ 19.๒, 19.๓, 19.
๕ และ 19.๑1 อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ได้ โดยยื่นคําร้องต่อบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลยัพิจารณาเป็นกรณไีป 

  

  ๒๘.๓ น ักศ ึกษาระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษาที่
มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไม่มี
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีก 

 ๒1.๓ นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ด้วย
เหตุทุจรติ ประพฤตมิิชอบ ขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณ 
หรือกฎหมาย ไม่มสีิทธิ์เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีก 

  

 ข้อ ๒9 การเสนอช ื ่ อเพ ื ่อขออน ุม ัต ิปร ิญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาต้องไปรายงานตัวคาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้
ส่วนงานที่สังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้
ไ ด ้ ร ั บปร ิญญา หร ื อประกาศน ี ยบ ั ตรบ ัณฑ ิ ต  หรื อ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง ต ้องผ ่านเง ื ่อนไขต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๒2 การเสนอช่ือเพื่อขออนุมตัิปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตรบณัฑิต หรือประกาศนียบัตรบณัฑติช้ันสูง 
 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที ่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาต้องรายงานตัวคาดว่า
จะสําเร็จการศึกษาตามที่สํานักทะเบียนและ 
ประมวลผลกำหนด แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัดทราบ 
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก 
 นักศึกษาท่ีจะไดร้ับการเสนอช่ือเพือ่ขอ
อนุมัติให้ไดร้ับปรญิญา หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต 
หรือ ประกาศนยีบัตรบณัฑติชั้นสูง ต้องผ่านเงื่อนไข   
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

13. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
  
14 ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผล
การศึกษา ให้ระบุชื่อปรญิญา ช่ือสาขาวิชา
และช่ือรายวิชา ให้ตรงกับท่ีระบุไวใ้นเอกสาร
หลักสตูรฉบับท่ีคณะกรรมการรับรอง พร้อม
ทั้งระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระทีส่อดคล้องกับสาขาวิชา 

ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 
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 ๒9.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้น ๆ 
 ๒9.๒ มีผลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน
สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้น หลักสูตรที่มีเฉพาะ
ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ ์

 ๒2.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัตคิรบตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ 
 ๒2.๒ มผีลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และคา่ลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่นอ้ยกว่า ๓.๐๐ 
ยกเว้น หลักสตูรที่มเีฉพาะดุษฎีนพินธ์หรือ 
วิทยานิพนธ์ 

13.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง ต้องเรียนครบ
ตามจำนวนหน่วยกติที่กำหนดไว้ในหลักสตูร 
และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า และ
บรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา 

ปรับเลข ข้อ 

  13.2 ปริญญาโท 
 13.2.1 แผน 1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
กำหนดในหลักสูตร (ถ้ามี) โดยจะต้องได้รับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ
เทียบเท่า และเสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบ
ปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ัง ซ่ึงมี
องค์ประกอบตามขอ้ 9.3.4 โดยเป็นระบบเปิด 
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 

   
 

 
 

 13.2.2 แผน 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ด้วยข้อเขยีน
และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พรอ้มทั้งเสนอ
รายงานการค้นควา้อิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สำหรับการสอบ
ปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์ที่สภา
สถาบันอุดมศึกษกำหนด และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ 
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  13.3 ปรญิญาเอก 
 13.3.1 แผน 1 สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มสีิทธ์ิของทำวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสดุท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรยีนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบณัฑติศึกษา สำหรับ
การสอบปากเปล่าใหด้ำเนินการโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอดุมศึกษาแต่งตั้งตาม
ข้อ 9.4.4 ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกสถาบันอดุมศึกษา 
และต้องเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 
เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบ
ประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อความแห่งการริเริ่ม และความรูค้วามเข้าใจ
ในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 

   13.3.2 แผน 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วน
ตามที่กำหนดในหลกัสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ ์เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการ
สอบปากเปลา่ให้ดำเนินการ     โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ตามข้อ 
9.4.4 ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อความแห่งการริเร่ิม และความรู้ความเข้าใจใน
วิทยานพินธ์ของนักศึกษา 
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   ๒9.๓ มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยการสอบหรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ๒2.๓ มผีลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศ 
โดยการสอบหรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 ปรับเลขข้อ  

   ๒9.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
ส ําหร ับนักศึกษาปร ิญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ และ
หลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขให้มีการสอบประมวลความรู้ 

 ๒2.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ๓  และหลักสูตรที่กําหนด
เงื่อนไขให้มีการสอบประมวลความรู้ 

 ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ 

   ๒9.๕ สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญา
นิพนธ ์
   ท ั ้ งน ี ้  ด ุ ษฎ ี น ิ พนธ ์ จะต ้ อ ง จ ั ดท ํ า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบเป็นกรณีไป 

 ๒2.๕  สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญา
นิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอ
ผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือซักถามได้ 
 ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องจัดทําเป็น 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืน โดยเป็นไปตามประกาศ 
ของบัณฑิตวิทยาลยั    

 ปรับเลขข้อ  ปรับข้อความ 

   ๒9.๖ ผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสาร 
สื ่อ สิ ่งพิมพ์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
รูปแบบอื่นซึ ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดในแต่ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา 

 ๒2.๖ ผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่
ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลยัที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ และที่กำหนดไว้ในหลักสตูรนั้นๆ    

 13.2.1 ปริญญาโท  (แผน 1) 
และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือ
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทาง
วิชาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภา
สถาบัน อุดมศึกษากำหนด 

ปรับเลข ข้อ 

  13.3.1 ปริญญาเอก แผน  1 
 สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด อย่างน้อย 2 
เรื่อง หรือ 

 จัดทำเป็นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  
เรื่อง  เกณฑ์และแนวปฏิบตัิการเผยแพร่
ผลงานปรญิญานิพนธ ์
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    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด อย่างน้อย 1 
เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย 
1 เร่ือง หรือได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 
สิทธิบัตร 
 กรณผีลงานนวัตกรรม หรือผลงาน
สร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 
คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับ
ความเห็นขอบจากสภาสถาบันุดมศึกษา 
 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกกลุม่
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพ
ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

จัดทำเป็นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  เรื่อง  
เกณฑ์และแนวปฏบิัติการเผยแพรผ่ลงาน
ปริญญานิพนธ์ 

   13.3.2 ปริญญาเอก  แผน 2  
 สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด  หรือ
ได้รับสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ทีส่ามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ  

จัดทำเป็นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  เรื่อง  
เกณฑ์และแนวปฏบิัติการเผยแพรผ่ลงาน
ปริญญานิพนธ์ 
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   กรณ ีผลงานนว ัตกรรม หร ือผลงาน
สร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 
คน ที ่ เป ็นผ ู ้ม ีความรู ้ความเชี ่ยวชาญและ
ประสบการณ์ส ูงเป ็นที ่ยอมร ับ โดยได ้รับ
ความเห็นขอบจากสภาสถาบันุดมศึกษา 
 สำหร ับน ักศ ึกษาปร ิญญาเอกกลุ่ ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพ
ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

จัดทำเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่อง  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ 

   29.7 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่า
ด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

 22.7 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ  
ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะ
ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูงของมหาวิทยาลัย  

  

   ๒9.8 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสร้างสรรค์ผลงานที่มีความชอบ
ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามความเป็นจริงที่
ปราศจากอคติ ไม่ตกแต่งหรือสร้างข้อมูลเท็จ ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น ไม่โจรกรรม ไม่คัดลอก ไม่ลอกเลียน ไม่สร้างผลงานซ้ำ 
(plagiarism) 

 ๒2.8 ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี 
ความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตาม 
ความเป็นจริงที ่ปราศจากอคติ ไม่ตกแต่งหรือสร้าง
ข้อมูลเท็จ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่โจรกรรม ไม่คัดลอก 
ไม่ลอกเลียน ไม่สร้างผลงานซ้ำ   

 ปรับเลขข้อ   ปรับข้อความ 

 ข้อ ๓๐ การอุทธรณ์ 
  เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่ง หรือมี
คําวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ หากนักศึกษาไม่
เห็นด้วยกับคําสั ่ง หรือคําวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
อธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง หรือ       
คําวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดี
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ 23  การอุทธรณ์ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่ง หรือมีคํา
วินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ หากนักศึกษา
ไม่เห็นด้วยกับคําสั ่ง หรือคําวินิจฉัยนั ้น ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 ปรับเลขข้อ 
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 ข้อ 24 ในกรณีที ่มีความจำเป็น สภามหาวิทยาลัย
อาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ 

 เพิ่มเตมิ 

 ข้อ ๓๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอํานาจ
ออกประกาศ ระเบียบ ตามที่ข้อบังคับกําหนด และให้มีอํานาจ
ในการวินิจฉัยตีความในกรณีที ่มีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และหรือ ให้มีอํานาจสั่งการ
และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

ข้อ 25 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี
พิเศษให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งการและปฏิบัติตามที่
เห็นสมควร การใดที่มิได้กำหนดตามข้อบังคับนี้ให้
อธ ิการบดีม ีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ ตามที่
ข้อบังคับกำหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
และให้มีอำนาจในการวินิจฉัยตีความในกรณีที ่มี
ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับและให้ถือเป็นที่สุด 
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ปรับเลขข้อ และปรับข้อความ 

 ประกาศ ณ วันท่ี   25  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี     
 

  

 

 


