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(ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา

โท ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๖๑ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “ระยะเวลาการศึกษา” ถัดจากคําวา “ภาษาตางประเทศ” ในขอ ๔ แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

““ระยะเวลาการศึกษา” หมายความวา เวลาการศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่

เขาศึกษา รวมถึงการศกึษากระบวนวิชา การคนควา การสรางผลงานงานทางวิชาการ การทําปริญญานิพนธ การ

เผยแพรผลงานปริญญานิพนธ ตลอดจนถึงการดําเนินการครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร 

และไดรับการเสนอชื่อเพ่ิมขออนุมัติปริญญา” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๑.๕ ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“๑๑.๕ นักศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๑.๔ ใหศึกษาตอไป

ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง ตองไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

๑๑.๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ตองไมเกิน ๕ ปการศึกษา 

๑๑.๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

(๒) สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๖ ปการศึกษา” 
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ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๖.๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“๒๖.๖ เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑.๕ นับตั้งแตวันเปดภาค

การศกึษาแรกที่เขาศึกษา” 

ขอ ๖ ในกรณีสุดวิสัย ที่นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในกําหนดเวลา ตามขอ ๑๑.๕ นักศึกษา

อาจเสนอเหตุผลความจําเปน เพ่ือขอศึกษาตอไปในระยะเวลาอันสมควร โดยผานความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธหลัก กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงาน กรรมการบริหารวิชาการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตออธิการบดี เพ่ือพิจารณาและตัดสินเปนกรณไีป และใหถือเปนที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงนาม) 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(Translation) 

Chiang Mai University Regulations 

on Graduate Education 

(Issue No. 2) 

2561 B.E. 

 

By the virtue of section 25 (3), 64 and 66 of Chiang Mai University Act 2551 B.E. and the 

resolution of Chiang Mai University Council meeting no. 3/2561 on 24th March 2561 B.E., 

Chiang Mai University Regulations on Graduate Education are amended as follows: 

No. 1 These regulations are referred to as “Chiang Mai University Regulations on 

Graduate Education (Issue No. 2) 2561 B.E.” 

No. 2 These regulations are effective for graduate students who study in a Graduate 

Diploma, Master’s Degree, Higher Graduate Diploma or Doctoral Degree Program offered by 

Chiang Mai University from the academic year 2561 (2018) on. 

No. 3 A definition of “Duration of Study” is appended next after the “Foreign Language” 

in No. 4 of Chiang Mai University Regulations 2559 B.E. as follows: 

““Duration of Study” means total duration of study starting from the first date of the 

first semester of enrollment including coursework study, doing research, academic work 

creation, doing thesis, thesis work publication throughout the process to perform the criteria and 

conditions specified in the curriculum until the date of nomination for a diploma or a degree to 

be awarded.” 

No. 4 The statements in No. 11.5 of Chiang Mai University Regulations on Graduate 

Education 2559 B.E. are abolished and replaced by the following statements: 

“11.5 The student who is not able to finish his/her study within the duration of study 

specified in No. 11.4 is able to continue his/her study under the following criteria: 

11.5.1 For Graduate Diploma and Higher Graduate Diploma, not more than 3 

academic years. 

11.5.2 For Master’s Degree, not more than 5 academic years. 

11.5.3 For Doctoral Degree, 

(1) a Bachelor’s Degree holder, not more than 8 academic years, 

(2) a Master’s Degree holder, not more than 6 academic years.” 

No. 5 The statement in No. 26.6 of Chiang Mai University Regulations on Graduate 

Education 2559 B.E. are abolished and replaced by the following statements: 
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“26.6 Having enrolled a program for a maximum duration specified in No. 11.5 starting 

from the first date of the first semester of enrollment.” 

No. 6 In the case of force majeure that a student is unable to finish his/her study within the 

duration specified in No. 11.5, the student may request for a reasonable period of extension with 

the opinion of his/her thesis advisor through the Graduate Program Executive Committee 

(GPEC), Graduate Education Executive Committee (GEEC) of Academic Sector, Graduate 

School Executive Committee (GSEC) then to the president to consider and make decision as the 

final result. 

Announced on 26th May 2561 B.E. 

(Signed) 

(Emeritus Professor Kasem Wattanachai) 

Chairman of Chiang Mai University Council 

 

Note: This document has been translated from the Thai Language. In case of court 

proceedings, or any other disagreement between this document and the original 

document, the Thai Language version of this document shall take precedence. 


