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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบับที่   ๐๑๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง  การทาํวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

--------------------------------------------- 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๖  

กําหนดการทําวิทยานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม นั้น 

 เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ  มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติ และข้ันตอน

เปนไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราว

ประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖    จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการ   

ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส ๕๖......เปนตนไป  ดังน้ี 

 ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ ๑๑/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕ เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และใหใชประกาศน้ีแทน 

 ๑. การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

  เมื่อนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดแลว ใหสาขาวิชาเสนอใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําสวนงานแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดย

กําหนดใหกรรมการ ๑ คนในคณะกรรมการฯ ดังกลาวทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หลังจาก

นั้น หากนักศึกษาพรอมที่จะเสนอหวัขอและโครงรางวิทยานิพนธ ซ่ึงจะดําเนินการได เมื่อ 

๑) นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สวน 

นักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก๑ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษา

ประจําสาขาวิชา   

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ผานเงื่อนไขของสาขาวิชา

และผานดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอกแลว 

   ๒) นักศึกษาสอบผานการเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยแลว   

  ใหนักศึกษาเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานใหความ

เห็นชอบ  กอนเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานอนุมัติ และแจงใหบัณฑิตวิทยาลัย

ทราบ   



๒ 

 

กรณีที่หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาไมผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําสวนงาน เมื่อศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และ ๓ ปการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา  นักศึกษาจะตองพนสภาพการเปน

นักศึกษา 

  สําหรับ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบนั้น  หาก

ไมสอดคลองกัน บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาใหขอเสนอแนะและแจงสวนงานเพ่ือการปรับแกไขช่ืออีกครั้งหนึ่ง 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของช่ือเรื่องวิทยานิพนธ      

ที่เสนอมา 

๒. การแกไขเปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ   ใหเปนไปตามประกาศของสวนงานและ

แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

๓. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

 ๓.๑ เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธแลว  นักศึกษาอาจลงทะเบียนวิทยานิพนธใน

ภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวขอและโครงรางฯ หรืออยางชาภายใน ๒  ภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากที่

ไดรับอนุมัติหัวขอฯ   

   การลงทะเบียนวิทยานิพนธและกระบวนวิชาในภาคการศึกษาปกติตองไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  

และในภาคฤดูรอนตองไมเกิน ๖ หนวยกิต   

  ในกรณีที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียน

เกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคฤดูรอนได  โดยใหคณบดีของ

สวนงานที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

      ๓.๒  นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธโดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการ          

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอกเปนผูใหคําแนะนําดูแล  ในระหวางการวิจัยนักศึกษาอาจขออนุญาต

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานไปคนควาหาขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลักและจะตองติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักโดย

สม่ําเสมอ 

 ๓.๓  ระหวางทําวิทยานิพนธ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาค

การศึกษาตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานใหความเห็นชอบ  และ

แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

๓.๔  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธครบหนวยกิตไปแลว  แตยังทําวิทยานิพนธไมเสร็จและ

ประสงคจะทําวิทยานิพนธตอ จะตองลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่มีกิจกรรม

ทางวิชาการ 

 



๓ 

 

๔. รูปแบบการพิมพและภาษาที่ใชเรียบเรียงวิทยานิพนธ 

๔.๑ รูปแบบการพิมพใหเปนไปตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 

๔.๒.  ภาษาที่ใชเรียบเรียงวิทยานิพนธ 

 ๔.๒.๑ นักศึกษาปริญญาเอกตองเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ หากมีกรณีจําเปน 

  ทางวิชาการที่นักศึกษาปริญญาเอกไมสามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 

    ได  ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป 

 ๔.๒.๒ นักศึกษาปริญญาโทอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 

  โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

  ทั้งน้ีวิทยานิพนธทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕. การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

เมื่อนักศึกษาพรอมที่จะทําการสอบวิทยานิพนธ  ใหพิมพขอมูลผลการเรียนจากเว็บไซตของสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล เพื่อดําเนินการ 

๕.๑  ตรวจสอบขอมูลจํานวนหนวยกิตของการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธวาครบ

ตามจํานวนหนวยกิตในโครงสรางของหลักสูตรที่ศึกษา 

๕.๒  ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนวาครบทุกภาคการศึกษา   ในกรณีที่ไมไดลาพักการศึกษา  

หากพบวา ขอมูลการลงทะเบียนไมถูกตองและไมครบถวน ใหติดตอสาขาวิชา/สวนงานที่สังกัด เพื่อ

ดําเนินการใหเรียบรอยกอน 

  ๕.๓  ทําการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล และนํา

หลักฐานการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษายื่นตอสวนงานที่สังกัด    

๖. การขอสอบวิทยานิพนธ 

เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกแลว นักศึกษา

ตองจัดเตรียมรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลม ซ่ึงมีสวนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดในคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ โดยจัดพิมพใหเรียบรอยและมีจํานวนอยางนอย

เทากับจํานวนกรรมการของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมยื่นเรื่องขอสอบตอประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 

ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ พรอมทั้งกําหนดวันสอบ  แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ  ทั้งน้ีใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักสงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลมใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจําสาขาวิชาเพื่อสงใหคณะกรรมการสอบฯ อยางนอย ๒  สัปดาหกอนวันสอบ  

 

 



๔ 

 

 ๖.๑  การสอบวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และนักศึกษาปริญญาเอก

แบบ ๑ ใหอยูในเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก และสอบผานการสอบประมวลความรู (หากมี) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ 

     ๖.๒  การสอบวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอก

แบบ ๒  จะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาสอบผานกระบวนวิชาเรียนครบถวนแลว และสอบผานการสอบประมวล

ความรู (หากมี) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

  ทั้งนี้ในการขอสอบวิทยานิพนธ  นักศึกษาตองยื่นเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ และไดรับ

อนุมัติกอนวันสอบวิทยานิพนธ โดยนับเวลาตั้งแตวันที่ยื่นเสนอหัวขอฯ  จนถึงวันสอบไมนอยกวา  ๙๐ วัน  

๗. การแตงตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

๗.๑ นักศึกษาปริญญาโท ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา ๓ คน ซ่ึงในจํานวนนั้น ประกอบดวยอาจารยประจําในบัณฑิต

วิทยาลัย จํานวนอยางนอย  ๑  คน  ซ่ึงมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยทีไ่มไดทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม จํานวนอยางนอย ๑ คน  

  ๗.๒ นักศึกษาปริญญาเอกใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ซึ่งในจํานวนนั้น ประกอบดวยอาจารย

ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน ซึ่งมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไมไดทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม จํานวนอยาง

นอย ๑  คน  

     ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม  ตองเขารวมในกระบวนการสอบดวยทุกครั้ง โดยอาจ

เขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได  แตจะเปนประธานคณะกรรมการสอบไมได 

๘. การสอบวิทยานิพนธ 

๘.๑ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศกําหนดการ

สอบวิทยานิพนธใหทราบทั่วกันและเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงได โดยสถานที่สอบอาจเปนภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

  ๘.๒ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ดูแลตรวจสอบใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดรับ

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลม กอนวันสอบอยางนอย  ๒  สัปดาห 

  ๘.๓ ใหการสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาที่เปนทางการระหวางนักศึกษากับคณะกรรมการ

สอบ โดยการดําเนินการสอบของนักศึกษาปริญญาเอกตองใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  

  ๘.๔  การสอบควรใชเวลาไมเกิน  ๓  ช่ัวโมง สําหรับนักศึกษาปริญญาโท สวนการสอบของ

นักศึกษาปริญญาเอกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแตไมเกิน  ๖  ช่ัวโมง 

  ๘.๕ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธแยกเปนประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธและประเมิน

ความรูความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปลา 



๕ 

 

      ๘.๖ เมื่อเริ่มการสอบ ใหนักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานวิทยานิพนธโดยใชเวลา

ประมาณ  ๓๐ นาที 

   ๘.๗ เปนหนาที่ของประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่จะใหโอกาสกรรมการสอบทุกคนได

มีโอกาสซักถามนักศึกษาอยางทั่วถึง คําถามที่ถามควรเปนคําถามที่ชัดเจนและเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธ 

สําหรับคําถามที่นักศึกษาตอบไมไดใหขามไปกอน 

  ๘.๘ กรณีที่ผู เขารวมฟงการสอบตองการซักถามปญหาในขณะดําเนินการสอบ  ประธาน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหผูเขารวมฟงการสอบซักถามได  ทั้งน้ีตองแจงให

ผูเขารวมฟงการสอบทราบกอนดําเนินการสอบ  หรืออาจจะใหสิทธิ์ซักถามเพิ่มเติมได เมื่อคณะกรรมการสอบ

ไดยุติการซักถามแลว 

              ๘.๙ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพรูปแบบของวิทยานิพนธไมควรเปนประเด็นในการสอบ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธควรมอบรายละเอียดขอผิดพลาดใหนักศึกษาเพื่อไปพิจารณาแกไขเมื่อการสอบ

เสร็จส้ินแลว 

         ๘.๑๐ เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประชุมตกลงสรุปผลการ

ประเมินโดยทันทีตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย (มช. ๖ บว.) แลวนําเสนอประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตประจําสาขาวิชา ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงาน

และบัณฑิตวิทยาลัย    

๙.  การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธและการจัดทํารายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  ๙.๑ ใหสวนงานสงรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควา    

แบบอิสระ (มช. ๖ บว.)  เอกสารหนาอนุมัติที่คณะกรรมการลงลายมือช่ือ  สําเนาใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR ๕๔) 

และบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ประทับตราจากบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ชุด  แกบัณฑิตวิทยาลัย

ภายใน ๓๐ วันหลังสอบสําหรับใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR ๕๔) ตัวจริงใหสงผลโดยตรงไปยังสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

 หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือหัวขอวิทยานิพนธตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ  ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทาํหนังสือขอเปล่ียนแปลงช่ือหัวขอวิทยานิพนธสงมาพรอมกับ

แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ (มช. ๖ บว.) 

  ๙.๒ นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบปากเปลาในการสอบวิทยานิพนธสามารถสอบแกตัวไดเพียง ๑ 

ครั้ง ภายในระยะเวลา ๖ เดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  ๙.๓  ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถแกไขรายงานวิทยานิพนธหลังการสอบใหแลวเสร็จไดภายใน 

๓๐ วัน ใหนักศึกษายื่นเรื่องขอขยายเวลาสงรายงานวิทยานิพนธพรอมทั้งระบุเหตุผลที่ไมสามารถแกไขรายงาน

วิทยานิพนธใหแลวเสร็จ ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุญาตใหมีการขยายเวลาสงวิทยานิพนธออกไปอีกไมเกิน ๓๐ 

วัน  และถาการขยายเวลาสงวิทยานิพนธนั้นอยูในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการ

มหาวิทยาลัยดวย 




