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ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับ
ความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
โดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 
๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๙ เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใหการรับรองเปนกรณีไป 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ สวนงานวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนตามขอบังคับนี้ 

“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีดํารงตําแหนง อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรืออาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
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สําหรับกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 
อาจารยหรือบุคลากรของสถาบันท่ีมีความรวมมือนั้น ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับนี้ อาจไดรับการ
แตงต้ังใหเปน อาจารยประจํา อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวแตกรณี ตามความหมายของขอบังคับนี้ดวย 

“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา อาจารยประจํา ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในการทํา

หนาท่ีเปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ 
อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรู ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาท่ี
ขางตน 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําในบัณฑิตวทิยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจยัในสาขาวิชาดังกลาว 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ
บริหารและพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและ
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา 

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกนิกวา ๑ หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวน หลักสูตรระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวิชาเดยีวกัน หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซํ้ากันไดไมเกิน ๒ คน 

“อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงมีความรู 
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยเปนอยางด ี หรือ
เปนท่ีประจักษ 

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา บุคลากรภายในท่ีไมใชอาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ หรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวชิาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาเปนอยางดี หรือเปนท่ีประจักษ 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

“พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Multidiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร 
ท่ีมีการผสมผสาน ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกัน ในลักษณะท่ียังคงความโดดเดนของศาสตรดั้งเดิม 
หรือการจัดการศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ท่ีนักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักตางๆ มาผสมผสานกัน 
แลวนําความรูท่ีไดไปประยกุตในการประกอบวิชาชีพ 
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 “วิทยาการขามศาสตร” ภาษาอังกฤษใช “Cross Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา 
หรือศาสตร ท่ีอาศัยการมอง การอธิบาย หรือการแกปญหาในศาสตรหรือสาขาวิชาหน่ึง โดยอาศัยมุมมองหรือ
วิธีการของศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน 

“สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Interdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ท่ี
มีการบูรณาการ ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกนัอยางกลมกลืน จนเกิดเปน ศาสตรใหม ทําใหไดรับ 
เคร่ืองมือ แบบจําลอง หรือ วิธีการใหม ท่ีโดยปกติไมสามารถดําเนินการไดหากใชศาสตรดั้งเดิมแยกจากกัน 

“วิทยาการเปล่ียนผาน” ภาษาอังกฤษใช “Transdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือ 
ศาสตร ท่ีอาศัยองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวม กัน เพื่อการ
แกปญหาใดปญหาหนึ่ง และจะตองดําเนนิการทุกดานพรอมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสําเร็จดวยดี
และมีประสิทธิภาพ 

“วิทยาการแถบกวาง” ภาษาอังกฤษใช “Broadband Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา 
หรือศาสตร ท่ีมีเนื้อหาสาระกวางและครอบคลุมสาขาวิชาหรือศาสตรตางๆ ท่ีสัมพันธกันและตอเนื่องกันไป 

“ปริญญาควบ” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาควบ จากมหาวิทยาลัยแหงเดยีวกัน หรือรวมกับตางสถาบัน ท้ังในหรือตางประเทศ โดยท่ัวไปแยก
ออกเปน ๓ แบบ ไดแก ปริญญาคู (double degree) ปริญญารวม (joint degree) และ ปริญญาท่ี ๒ (second 
degree) 

“ปริญญาคู” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผูเรียนสามารถเรียนและสําเร็จ
การศึกษา ๒ หลักสูตรพรอมกัน โดยไดรับใบปริญญา ๒ ใบ 

“ปริญญารวม” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากความรวมมือกัน
ระหวางสถาบัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาใบเดียว ท่ีปรากฏตราสัญลักษณ และ ลงนามโดย
อธิการบดีหรือผูแทนของสถาบันท่ีรวมมือกัน 

“ปริญญาท่ีสอง” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน สามารถ
ขยายเวลาการศึกษาออกไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ีตองการขอรับปริญญาท่ีสอง หลังจากท่ีศึกษาครบ
ตามเง่ือนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

“ปริญญานิพนธ” ภาษาอังกฤษใช “Thesis” หมายความวา บทนิพนธท่ีมีการพรรณนาขยายความ 
เกิดจากการวิจยั คนควา หรือศึกษา ในหวัขอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยนบัเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อเสนอรับ
ปริญญา โดยแยกออกเปน ๓ แบบ ไดแก ดุษฎีนิพนธ หมายถึง วทิยานิพนธปริญญาเอก (Dissertation or 
Doctoral Thesis) วิทยานิพนธ หมายถึง วิทยานพินธปริญญาโท (Master’s Thesis) และ การคนควาอิสระ 
(Independent Study) 

“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาท่ีไมใชภาษาไทย 
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ขอ ๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ี จัด ควบคุม และอํานวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาตามขอบังคับนี ้
รวมท้ังมีหนาท่ีรวบรวมและเผยแพรขอมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ 
อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ และผูทรงคุณวฒิุ ตลอดจนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ในแตละหลักสูตร โดยปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖ คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี ้

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และ หลักสูตรระดับปริญญาโท สําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา 

๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดมีาก (มีคาลําดับ

ข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา ๓.๕๐) หรือ กรณีท่ีมีผลการเรียนดี (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอด
หลักสูตร ไมตํ่ากวา ๓.๐๐) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือ
ตามท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑติวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ 

๖.๒ ไมเคยถูกคัดช่ือออก อันเนื่องจากความประพฤติ จากสถาบันการศึกษาใด 

๖.๓ เปนผูท่ีไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 

๖.๔ มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ ๗ การรับเขาศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป 

ท้ังนี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก แตอยูระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖ 
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปนนักศึกษา เม่ือมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

๘.๑ นกัศึกษาเต็มเวลา (full time student) หมายความวา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา 
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๘.๒ นกัศึกษาสมทบ หมายความวา นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
หรือลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจัย โดยไมมีสิทธ์ิรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง จากมหาวิทยาลัย 

๘.๓ นักศึกษาทดลองเรียน หมายความวา นักศึกษาท่ีขาดคุณสมบัติ หรือเง่ือนไขของการรับเขา
บางประการ หรือมาสมัครเขาศึกษาไมตรงตามกําหนดภาคการศึกษา ท่ีสาขาวิชาเหน็วานาจะเปดโอกาสให
นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษา ไดทดลองเรียน ตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมบางประการ โดยไมมีสิทธ์ิรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง จากมหาวิทยาลัย และเม่ือผานเง่ือนไขตามที่
กําหนดนั้นแลว จึงเปล่ียนสภาพเปนนักศึกษาเต็มเวลาได 

ท้ังนี้ แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูท่ีไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา พรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษา ดังนี้ 
๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ีแบงการศึกษาใน ๑ ปการศึกษา ออกเปน ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเปนภาคการศกึษา
ไมบังคับ โดยจัดจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยกระบวนวิชา ท่ีจําเปนตองเปดสอนในภาค
การศึกษาพเิศษ หรือนอกเวลาราชการ เพื่อการฝกงาน ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การ
บริหารและการจัดการกระบวนวิชานน้ันไมถือเปนการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ แตใหถือเสมือนวาเปนสวน
หนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

๑๐.๑.๒ ระบบการศึกษาตลอดป มีระยะเวลา การศึกษาไมนอยกวา ๔๐ สัปดาห โดยมี
ระยะเวลาเร่ิมตนการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการส้ินสุดการศึกษา ของแตละกระบวนวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในบางกระบวนวิชา โดยบัณฑติ
วิทยาลัยอาจกาํหนดใหมี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปการศึกษาซ่ึงเปนระยะการศึกษาไมบังคับเพิ่มข้ึนอีก โดย
ใชเวลาและจํานวนช่ัวโมงเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด และประกาศในแตละปสําหรับนกัศึกษา แตละคน แตละช้ัน
ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม 

๑๐.๑.๓ ระบบหนวยการศกึษา (module) คือ ระบบท่ีแบงชวงการจดัการเรียนการสอนให
เปนไปตามหวัขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค 
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๑๐.๒ มหาวทิยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจดัเนื้อหาวชิาท่ีสอนออกเปนกระบวนวชิาและกําหนด
ปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค ดังนี ้

๑๐.๒.๑ กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๒ กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพ่ือเสริมทักษะ ไม
นอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๓ กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๔ ปริญญานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหเทียบ
ปริมาณเปน ๑ หนวยกิต 

๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเง่ือนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพ่ือให
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของกระบวน
วิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานัน้ 

๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีช่ือกระบวนวชิาและรหัสกระบวนวิชากํากบัไว 

๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยช่ือยอของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 

๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับ
การศึกษาของกระบวนวิชาดงันี้ 

“๗” “๘” “๙” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบับัณฑิตศึกษา 
“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 
“๑” “๒” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันตน 

๑๐.๗ ในกรณีท่ีปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสวนงานตรวจสอบวาไมมีนกัศึกษาตกคางท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ ป 

ขอ ๑๑ หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในรูปแบบพหวุิทยาการ วิทยาการขามศาสตร วิทยาการเปล่ียนผาน 
หรือวิทยาการแถบกวาง โดยใหปริญญา หรือปริญญาควบ ดังนี ้

๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑติ
ช้ันสูง และปริญญาเอก ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 
๑๑.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 
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เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเองและมิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวชิาชีพใหมีความ
ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน โดยมีหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกติได ไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต เนนการพัฒนานกัวิชาการหรือนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ 

หลักสูตรปริญญาโท แบงการศึกษาเปน ๔ แบบ คือ 
แบบ ๑ เปนแบบท่ีเนนการวจิัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
แบบ ๒ เปนแบบท่ีเนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ และ

ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกติ 
แบบ ๓ เปนแบบท่ีเนนการศึกษากระบวนวิชา โดยการศึกษากระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต และการทําการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
แบบ ๔ เปนแบบท่ีเนนการศึกษากระบวนวิชา ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซ่ึงมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก 
เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
สามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกติไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

๑๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา เนนการพัฒนานกัวิชาการหรือนกัวิชาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได
อยางมีอิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจยัเพื่อพฒันานักวิชาการหรือ
นักวิชาชีพข้ันสูง คือ 

แบบ ๑ เปนแบบท่ีเนนการวจิัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

แบบ ๒ เปนแบบท่ีเนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือวชิาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพ่ิมเติม ดังนี ้

แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ และศึกษากระบวนวิชาในระดบับัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ 

แบบ ๒.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษาอีกไม
นอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
๑๑.๓.๑ หลักสูตรปกติ (regular program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีใช

ภาษาไทยเปนส่ือหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเปนดวยกไ็ด 

๑๑.๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ (international program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงท่ีมีโครงสรางกระบวนวิชา ซ่ึงเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติไดศึกษารวมกนัโดยใช
ภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียนการสอน 

๑๑.๓.๓ หลักสูตรสองภาษา (bilingual program) หมายความวา หลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอ่ืนเปนส่ือหลักในการเรียนการสอนรวมกับภาษาไทย 

๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร ดังนี้ 
๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใชเวลา

การศึกษาปกติ ๑ ปการศึกษา หรือเทียบเทา หรือตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใชเวลาศึกษาปกติ ๒ ปการศึกษา หรือเทียบเทา 
๑๑.๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) ผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๕ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา 
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(๒) ผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๓ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา 

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจาํเปนทางวิชาการ หรือมีเหตุ
สุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ ดังนี ้

๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองไมเกิน ๓ 
ปการศึกษา 

๑๑.๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ตองไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
๑๑.๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ ป
การศึกษา 

(๒) สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๖ ป
การศึกษา 

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อาจ
แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยูได ท้ังนี ้ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการ
สําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ 

๑๑.๗ การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เชน หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความรวมมือ
ระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรวิทยาการรูปแบบตางๆ ใหจัดทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปน
กรณไีป 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยจดัใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนักศึกษาถือปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 
๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับ

ปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให
สอดคลองกับแผนการศึกษา 

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธนกัศึกษา
ปริญญาเอกทําหนาท่ีวางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําดุษฎีนพินธของนักศึกษา 

๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษา 
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ท้ังนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ และมหาวิทยาลัยไดรับ
หลักฐานครบถวนแลว 

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดท่ีเคยไดอักษรลําดับข้ัน B ข้ึนไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้า
อีกไมได และใหถือวาการลงทะเบียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้เปนโมฆะ ยกเวนกระบวนวิชาท่ีกําหนดให
สามารถลงทะเบียนเรียนซํ้าได 

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวน
วิชาไดไมเกนิ ๑๕ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต 

ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษไดโดยใหคณบดี
ของสวนงานท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูพจิารณาอนุมัติ 

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวน
วิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้น ใหไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน W 

๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูได โดยไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน V 

หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรสถานะการศึกษา V แลว ประสงคจะเปล่ียนแปลง
เพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับข้ันท่ีมีการนํามาคิดคาลําดับข้ัน หรืออักษรผลการศึกษา S หรือ 
U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติเปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

๑๒.๓ การลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนกระบวนวชิา
ใดๆ แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํากจิกรรมอ่ืนใด 
ใหดําเนินการลงทะเบียนเพ่ือใชบริการและชําระคาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๔ การลงทะเบียนของนกัศึกษาสมทบ และนักศึกษาทดลองเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การบอกเพ่ิมและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๔.๑ ใหมีการประเมินผลการศึกษา เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละหนวยการศึกษา ภาค
การศึกษา หรือปการศึกษา แลวแตกรณ ี

๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวน
วิชา โดยแบงการกําหนดอักษรแสดงผลการศึกษาเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับข้ัน (grade) ท่ีมีคาลําดับข้ัน อักษร
ผลการศึกษา (result) และอักษรสถานะการศึกษา (status) ท่ียังไมมีการประเมินผล หรือไมมีการประเมินผล 

๑๔.๓ อักษรแสดงผลการศึกษา ความหมาย และคาลําดับข้ัน 
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๑๔.๓.๑ อักษรลําดับข้ัน ใหกําหนดดังนี ้

อักษรลําดับข้ัน ความหมาย คาลําดับข้ัน 
A ดีเยีย่ม (excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (very good) ๓.๕๐ 
B ดี (good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช (fairly good) ๒.๕๐ 
C พอใช (fair) ๒.๐๐ 
D+ ออน (poor) ๑.๕๐ 
D ออนมาก (very poor) ๑.๐๐ 
F ตก (failed) ๐.๐๐ 

๑๔.๓.๒ อักษรผลการศึกษาท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 
S เปนท่ีพอใจ (satisfactory) 
U ไมเปนท่ีพอใจ (unsatisfactory) 

๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไมมีการประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล ให
กําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) 
P การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (in progress) 
V เขารวมศึกษา (visiting) 
W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
T ปริญญานิพนธ ยังอยูในระหวางการดําเนนิการ (thesis in progress) 

๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I แสดงวา การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหการวดัผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรสถานะการศึกษา I ตองไดรับการ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัดอยู 

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่แกอักษรสถานะการศึกษา I ใหเสร็จ
สมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรียนสุดทายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา I เปนอักษรลําดับข้ัน F หรือ U แลวแตกรณ ี

๑๔.๕ อักษรสถานะการศึกษา P แสดงวา กระบวนวิชานัน้ยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู โดยยัง
ไมมีการวดัและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี ้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาท่ีหลักสูตร
กําหนด 
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อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการวัดและประเมินผลแลว ท้ังนี้ ตองกอนวนั
สุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา P ใหเปนอักษรลําดับข้ัน F หรือ อักษรผลการศึกษา U แลวแต
กรณ ี

๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงวายังไมมีการวัดและการประเมินผลปริญญานิพนธ 
เนื่องจากการวจิยัอยูในระหวางดําเนินการ 

๑๔.๗ อักษรสถานะการศึกษา V แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวม
ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไมครบตามท่ีกําหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนด สําหรับการ
เรียนการสอนในกระบวนวชิานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา V เปน W 

๑๔.๘ อักษรสถานะการศึกษา W แสดงวา 
๑๔.๘.๑ การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 
๑๔.๘.๒ การลงทะเบียนไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๑๒.๑.๕ 
๑๔.๘.๓ การเรียนไมเปนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามขอ ๑๔.๗ 
๑๔.๘.๔ นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ 
๑๔.๘.๕ นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
๑๔.๘.๖ นักศึกษาไมผานการพิจารณาหวัขอโครงรางปริญญานิพนธ (thesis proposal) ใน

ระดับสาขาวิชา ในภาคการศึกษาแรกท่ีมีการลงทะเบียนปริญญานิพนธ 
๑๔.๘.๗ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวนวิชาท่ี

ลงทะเบียน 

๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษาตองไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C หากได
ตํ่ากวา C ตองลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซํ้าอีก จนกระท่ังไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C 

กรณีท่ีกระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษรผลการศึกษา S หรือ U นักศึกษาตองไดอักษร
ผลการศึกษา S หากนักศึกษาไดอักษรผลการศึกษา U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะ
ไดรับอักษรผลการศึกษา S 

๑๔.๑๐ ในกรณีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับวา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสวนท่ีเกีย่วกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม การถอนกระบวนวิชา การ
วัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานัน้โดยอนุโลม 

การพิจารณาเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของแตละกระบวนวชิา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
กระบวนวิชานั้นๆ 
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๑๔.๑๑ อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษา S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูก
นํามาคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย (Grade Point Average, GPA) 

๑๔.๑๒ การนบัหนวยกิตสะสม 
๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอักษรลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C หรืออักษรผล

การศึกษา S เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๑๔.๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนับหนวยกิต

สะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดเพียงคร้ังเดียวและใหนับเฉพาะคร้ังสุดทาย ยกเวนกระบวนวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนดใหลงทะเบียนซํ้าได ใหนับหนวยกิตสะสมไดทุกคร้ัง 

การนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา จะไมนบัรวมหนวยกติของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีข้ันตน 

๑๔.๑๒.๓ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทา
กัน ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหน่ึงกระบวนวิชาใดเทานัน้ 

๑๔.๑๓ การคํานวณคาลําดบัข้ันสะสมเฉล่ีย คิดจากจํานวนหนวยกิต และคาลําดับข้ันของกระบวน
วิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน รวมท้ังกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนซํ้า ยกเวน กระบวนวิชาท่ีไดรับ
อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษาตามขอ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันตน และ
หลักสูตรท่ีทําเฉพาะปริญญานิพนธ 

๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับข้ัน
ของแตละกระบวนวิชา ตามขอ ๑๔.๑๓ มารวมกนั แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของ
กระบวนวิชาท่ีมีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน นอกจากท่ีระบุไวในขอ ๑๔.๑๑ ในการ
หารนี้ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณีท่ีทศนิยมตําแหนงท่ี ๓ มีคาต้ังแต ๕ ข้ึนไปใหปดคาทศนยิมตําแหนงท่ี 
๒ ข้ึน 

๑๔.๑๕ กรณีท่ีนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดท่ีจัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหน่ึง อาจขอเทียบ
โอนกระบวนวิชานั้นเขาไวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนได ท้ังนี้ ตองไดรับอนมัุติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวทิยาลัยทราบ 

๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา การใหอักษรลําดบัข้ันในกระบวนวิชาใด ไม
ถูกตอง ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน เพื่อทํา
การสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว และใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๕ การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกติใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ ๑๘ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

๑๘.๑ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง และระดับปริญญาโท 
ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีใหคําแนะนําและดแูลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตร และขอบังคับ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม 

๑๘.๒ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
๑๘.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก เปน

ผูใหคําแนะนําและดแูลการทําปริญญานิพนธ 
ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการต้ังแต ๒ คนข้ึนไป 

และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลักก็ได 
๑๘.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ทํา

หนาท่ีใหคําแนะนํา วางแผนการศึกษา และการทําดษุฎีนิพนธของนกัศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจํานวน
อยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย 
หรืออาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 

การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ัง 

ขอ ๑๙ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม จะเปนอาจารยประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษก็ได 

การแตงต้ังอาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ัง 

ขอ ๒๐ จํานวน คุณวฒิุ และคุณสมบัติอาจารย 

๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
๒๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตอง

มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 
๒๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน 
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(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๑.๓ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวฒิุปริญญาโท แตท้ังนี้ ตองมีคุณวฒิุข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว ไมนอยกวา ๖ ป 

๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
๒๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจยั 

(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

๒๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน 
(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงศาสตราจารย 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๒.๓ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวฒิุปริญญาเอก แตท้ังนี้ ตองมีคุณวฒิุข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว ไมนอยกวา ๔ ป 
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๒๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
๒๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดงันี ้
กรณีท่ีเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวทิยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง 

กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามท่ี
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธหลักหรือรวม แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) กรณท่ีีเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

(๒) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ หรือกรณี
พิเศษ เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม 

๒๐.๓.๕ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 
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(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
๒๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 
(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงศาสตราจารย 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ 

ประเภท ไดแก 
(๑) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติ

ดังนี ้
(๑.๑) มีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
(๑.๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงรองศาสตราจารย 
(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธรวม ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

กรณีท่ีเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอดษุฎีนิพนธ ไมนอยกวา ๕ เร่ือง 
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กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามท่ี
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๔.๔ อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวฒิุภายนอก แบงออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดียวกบั
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

(๒) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม 

๒๐.๔.๕ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

ในกรณีกระบวนวิชาท่ีสอนไมใชกระบวนวิชาในสาขาวชิาหลักของหลักสูตร อนุโลมให
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ี
อาจารยผูสอนได 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณ ี

ขอ ๒๑ หนาท่ีและภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก/รวม ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๒ เง่ือนไขภาษาตางประเทศ ท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาความรูเพื่อการทําปริญญานิพนธ 
ใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปนการสอบเพ่ือประเมินความพรอมและ
ความสามารถของนกัศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธ์ิเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ ท้ังนี ้

๒๓.๑ นักศึกษาท่ีจะสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก กอนการ
ยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย 
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๒๓.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สวนงานแตงต้ังอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลักเปนประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ ๑ คนท่ีมาจากสาขาวชิา
เดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธรวมของนักศึกษาปริญญาเอกน้ัน 

๒๓.๓ เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดาํเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวนัสอบ 

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ คร้ัง โดยตองยื่นคํารอง
ขอสอบใหม ท้ังนี้ การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จส้ินภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบคร้ัง
แรก 

ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจยืน่คํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนมัุติโอนไปเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันได 

ขอ ๒๔ การสอบประมวลความรู (comprehensive examination) เปนการสอบเพ่ือทดสอบความรูในแนว
กวาง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเน้ือหา และความสามารถในการนําเอาความรูมา
แกปญหา ผูมีสิทธ์ิสอบตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผานกระบวนวิชา
บังคับโดยไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C 

๒๔.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ใหเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น 

๒๔.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนินการดังนี ้
๒๔.๒.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
๒๔.๒.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู ใหประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ังอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู 

๒๔.๒.๓ เม่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบแลว ใหประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู รายงานผลใหบัณฑติวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ คร้ังโดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 

ขอ ๒๕ การทาํปริญญานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 
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ท้ังนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากการทําปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การจัดการทรัพยสินทางปญญา และใหมีการทําความตกลงกันเปนลายลักษณ
อักษร 

ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ไดแกกรณีดังตอไปนี ้

๒๖.๑ ตาย 
๒๖.๒ ลาออก 
๒๖.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖ 
๒๖.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดรักษาสถานภาพการศึกษา

ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ 
๒๖.๖ เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑.๔ นับต้ังแตวนัเปดภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
๒๖.๗ เปนนกัศึกษาท่ีไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียนอยกวา ๒.๗๕ เม่ือเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ เปนตนไป 
๒๖.๘ เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบไมผานการวัดคุณสมบัติ และไมไดรับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัยใหโอนเปนนักศึกษาปริญญาโท ตามขอ ๒๓ 
๒๖.๙ เปนนักศึกษาท่ีไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ เม่ือศึกษาครบตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ดังนี ้
๒๖.๙.๑ ระดบัปริญญาโท ทุกแบบการศึกษา เม่ือศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา 
๒๖.๙.๒ ระดบัปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา เม่ือศึกษาครบ ๓ ปการศึกษา 

๒๖.๑๐ เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแลวไมมีหนวยกิตสะสม ยกเวน
หลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานพินธ 

๒๖.๑๑ เปนนกัศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบประมวลความรูตามขอ ๒๔ 

๒๖.๑๒ ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๖.๑๓ เปนผูสําเร็จการศึกษา 

๒๖.๑๔ มหาวทิยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๗ การลา 

๒๗.๑ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา ตอง
ชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศกึษา ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว 
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๒๗.๒ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยืน่คํารองตอบัณฑติวิทยาลัย เม่ือ
ไดรับอนุมัติใหลาออกแลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนกัศึกษา 

ขอ ๒๘ การกลับเขาเปนนักศึกษา 

๒๘.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว หรือท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๖, ๒๖.๗, ๒๖.๘, ๒๖.๙ และ ๒๖.๑๑ แลวผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาใหม สามารถ
นํากระบวนวชิาเดิมท่ีเคยศึกษาไวไมเกนิ ๕ ป นับจากวนัท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานัน้ๆ มาใชในการศึกษา
ไดอีก 

๒๘.๒ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีตองการคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษา หลังจากท่ีพนสภาพ
การเปนนกัศึกษา ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ อาจขอคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษาได โดยยื่น
คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณไีป 

๒๘.๓ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไมมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดอีก 

ขอ ๒๙ การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาตองไปรายงานตัวคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล แลวแจงใหสวนงานท่ีสังกัดทราบ โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา
ท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

นกัศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือ
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองผานเง่ือนไขตางๆ ดงัตอไปนี ้

๒๙.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

๒๙.๒ มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐ และคาลําดับข้ัน
สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวน หลักสูตรท่ีมีเฉพาะดุษฎีนิพนธหรือวิทยานิพนธ 

๒๙.๓ มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

๒๙.๔ สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ และ
หลักสูตรท่ีกําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบประมวลความรู 

๒๙.๕ สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ 

ท้ังนี้ ดุษฎีนิพนธจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยใหความ
เห็นชอบเปนกรณีไป 
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๒๙.๖ ผลงานปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรใน
วารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด ในแตละระดบั และหรือ แบบการศึกษา 

๒๙.๗ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการพิจารณาเกยีรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะ
ไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๙.๘ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสรางสรรคผลงานท่ีมี
ความชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย เปนไปตามความเปนจริงท่ีปราศจากอคติ ไมตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จ 
ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ไมโจรกรรม ไมคัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรางผลงานซํ้า (plagiarism) 

ขอ ๓๐ การอุทธรณ 

เม่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําส่ัง หรือมีคําวินิจฉัยในเร่ืองใดอันเกีย่วกับขอบังคับนี้ หากนกัศึกษาไม
เห็นดวยกับคําส่ัง หรือคําวินจิฉัยนั้น ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ัง
หรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีส้ินสุด 

ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ีขอบังคับกําหนด และ
ใหมีอํานาจในการวินจิฉัยตีความในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับและใหถือเปนท่ีส้ินสุด และหรือ
ใหมีอํานาจส่ังการและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ลงนามแลว- 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วฒันชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(Translation) 

Chiang Mai University Regulation 
on Graduate Education 

2559 B.E. 
To ensure that the Graduate Education of Chiang Mai University complies with the 

objectives and principles of the National Education Act 2542 B.E., the 2nd revision of National 
Education Act 2545 B.E., the Higher Education Standard Criteria and Graduate Education 
Standard Criteria set by the Ministry of Education and the Thai Higher Education Qualification 
Framework. 

According to the virtue of section 25(3) of Chiang Mai University Act 2551 B.E. along 
with the recommendation of the University Academic Council and the resolution of the 
University Council meeting no. 7/2559 on 23 July 2559 B.E., the Graduate Education Regulation 
is set as follows 

No. 1 This regulation is referred to as “Chiang Mai University Regulation on Graduate 
Education 2559 B.E.” 

No. 2 This regulation is 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 2559 (2016) on. 

No. 3 Existing regulations, rules, orders and announcements which conflict or contradict to 
this regulation are replaced by this regulation. 

No. 4 In this regulation 

“University” means Chiang Mai University. 

“Higher education institution” means any other higher education institution certified 
by the Office of Higher Education Commission or by Chiang Mai University, as the individual 
case may be. 

“Graduate School” means Graduate School of Chiang Mai University. 

“Sector” means faculty, college, school or any other academic sector that provides 
teaching and learning activities complying with this regulation. 

“Instructor” means a full-time academic staff member in the position of lecturer, 
assistant professor, associate professor, professor or specialist instructor who is responsible for 
the mission of higher education. 

In case of joint institutional program, instructor(s) of the joint institution who is 
qualified by this regulation may be appointed as a full-time instructor, full-time graduate 
instructor, program instructor or academic program instructor, as the case may be in accordance 
with this regulation. 

“Special instructor” means a teaching staff member who is not the instructor. 

“Graduate school instructor” means a qualified instructor who is appointed by the 
university to work as a graduate instructor, thesis advisor, thesis examiner, qualification 
examiner and/or comprehensive examiner. 

“Program instructor” means a qualified graduate school instructor who is responsible 
for teaching and doing research in the specified field or related area. 

“Academic program instructor” means a program instructor who is responsible for 
program administration and development together with teaching and learning, since program 
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planning, quality control, monitoring and evaluation, and program development for the whole 
period of program education. (Executive program committee comprises academic program 
instructors and representatives from concerning academic sectors) 

Academic program instructor shall not be responsible for more than one program at 
the same time, except master’s and doctoral degree programs in the same filed, or for 
multidisciplinary or interdisciplinary program, executive program instructor may be responsible 
for one more program, but not more than two repeated executive program instructors. 

“Specialist instructor” means a full-time academic expert, highly experienced or 
well-known personnel of the university in a specific field or related area to the graduate program. 

“Qualified person” means an internal staff member other than specialist instructor, or 
an external knowledgeable, expert, highly experienced or well-known person in a specific field 
or related area to the graduate program. 

“Academic work” means an academic work which is not a part of study for a degree 
and is published in complying with the criteria for academic position appointment. 

“Multidiscipline” means a discipline which is a composition of two or more major 
distinct disciplines, or a management or a program that students are able to learn subjects from 
two or more major distinct disciplines then apply them for a profession. 

“Cross Discipline” means a discipline using knowledge of other disciplines to view, 
describe or solve the problem in the discipline. 

“Interdiscipline” means a new discipline caused by harmonious integration of two or 
more major distinct disciplines, thus inventing a new tool, model or method that cannot be 
accomplished by using single distinct discipline separately. 

“Transdiscipline” means a discipline which is a simultaneous composition, 
integration and fusion of one or more major distinct disciplines for solving a complex problem 
successfully and effectively. 

“Broadband Discipline” means a broad discipline that covers several continuous and 
relating disciplines. 

“Dual degree” means a program or an education that the graduates receive dual 
degree from a single university or from different universities, either within domestic or foreign 
countries. In general, dual degree is classified into 3 types, i.e., double degree, joint degree, and 
second degree. 

“Double degree” means a program or an education that the students are able to study 
and succeed 2 regular programs at the same time, with 2 separate degrees earned. 

“Joint degree” means a program or an education that is jointly developed by 
institutions. The graduates will receive a single degree that appears the emblems and signed by 
the presidents or authorized persons of the joint institutions. 

“Second degree” means a program or an education that the students have the 
opportunity to extend their study in another program for a second degree after succeeding the 
first degree, with two separate degrees earned from both programs. 

“Thesis” means a composition of chapters with description and explanation from a 
research work, search or study under a title which is a part of study for a degree. Thesis is 
classified into 3 types, i.e., Dissertation which is referred to a thesis for doctoral degree, Master’s 
thesis which is referred to a thesis for master’s degree, and Independent Study (I.S.). 

“Foreign language” means a language other than Thai language. 
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No. 5 Graduate School has the duty to arrange, control and direct the graduate education 
complying with this regulation, together with collecting and publishing lists of names and 
qualifications of graduate school instructors, special instructors, specialist instructors, qualified 
pesons and also academic program instructors and program instructors of each program. The lists 
must be updated regularly for the benefit of keeping education standard and quality of the 
university. 

No. 6 Qualifications and conditions of applicant to enroll as a student 

6.1 Being graduated from a higher education institution with the following 
conditions 

6.1.1 For graduate diploma program and master’s degree program, the 
applicant must be graduated a bachelor’s degree or equivalent. 

6.1.2 For higher graduate diploma program, the applicant must be graduated 

(1) A 6 years bachelor’s degree program, or 
(2) A master’s degree or equivalent. 

6.1.3 For doctoral degree program, the applicants must be graduated 

(1) A master’s degree or equivalent, or 
(2) A bachelor’s degree or equivalent with very good study record (GPA 

at least 3.50) or with good study record (GPA at least 3.00) under the conditions specified in the 
curriculum or with the approval of the graduate program executive committee and the graduate 
school. 

6.2 Having never been terminated from any institution with the reason of behavior 
and conduct. 

6.3 Not on a disease or under a condition that causes a barrier to the education. 

6.4 Having any other qualifications specified by the university or in the program. 

No. 7 Admission 

Graduate School may admit an applicant by using selection or examination or any 
other methods, which will be occasionally announced in advance. 

The applicant who passes the process of admission, but still waiting for education 
result as specified in no. 6, the university will accept as a full-time student when the applicant 
has accomplished all the qualifications within the specified period of time. (Otherwise, a 
provisional student may be applied, as specified in no. 8.3) 

No. 8 Types of students 

8.1 Full-time Student means a student who has accomplished all the qualifications 
specified in no. 6, and the university has accepted to be a full-time student. 

8.2 Attached Student means a student who is accepted by the university to be eligible 
to enroll and study courses, or to use the university’s facilities, or to do research work without 
the right to receive a degree or graduate diploma or higher graduate diploma from the university. 

8.3 Provisional Student means a student who lacks of some admission qualifications 
or conditions, or applies in the middle of semester that the program committee has considered to 
accepted as a provisional student under some conditions without the right to receive a degree, 
graduate diploma or higher graduate diploma from the university, unless all the qualifications 
and conditions has been accomplished, then the status of provisional student will be transferred 
to a full-time student. 
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No. 9 Student status report 
Applicant who has accepted to enroll in a program, by the announcement of the 

university, must report him/her self for enrollment as a full-time student. All required documents 
must be submitted to the university by the date and time specified by the university, otherwise 
waiving the right to enroll shall be regarded. 

No. 10 Education System 

10.1 The university employs the education systems as follows 
10.1.1 Bi-semester system comprising 2 regular semesters in 1 year. Each 

regular semester has a period of study at least 15 weeks, and may have special session which is 
not a compulsory session by arranging study hours equivalent to the regular semester. 

In case of necessity that the program needs to arrange education courses in 
special session or outside office hours for training, field trip, cooperative education, project or 
case study, the management of those courses shall not be regarded as a special session, but as a 
part of regular semester. 

10.1.2 Yearly system comprising 40 weeks period of study. The starting, 
duration and finishing of education will be announced in the education calendar by the 
university. 

In order to provide the students extra study or training in some courses, the 
graduate school may assign an additional “Special Session Duration” at the end of academic 
year, which is not a compulsory session. The duration and study hours shall follow the standard 
criteria, and shall be announced in each year for individual student or class without additional 
enrollment. 

10.1.3 Modular system comprising teaching and learning in modules 
depending on the topics of education. The amount of teaching and learning hours and credits are 
equivalent to those of bi-semester system. 

10.2 The university employs credit system, by arranging contents into courses and 
assigning numbers of credits equivalent to quantity of the contents. The number of credits is 
equivalent to that of bi-semester system, complying with the following criteria 

10.2.1 A lecture or discussion course with at least 15 hours per semester is 
valued 1 credit. 

10.2.2 An experimental or practical course with at least 30 hours per semester 
is valued 1 credit 

10.2.3 A training or field trip course with at least 45 hours per semester is 
valued 1 credit 

10.2.4 A study time spending for thesis with at least 45 hours per semester is 
valued 1 credit 

10.3 The university may impose prerequisite for enrollment in some courses, in order 
to ensure that the students are able to learn efficiently. Enrollment of a course with wrong 
conditions shall be deemed void. 

10.4 Each course shall be imposed with course title and course code. 

10.5 Course code comprises field of subject code and course number. 

10.6 Course number comprises a 3 digit number. The first digit (hundredths) 
represents level of the course as follows 

“7” “8” “9” represent courses in graduate level. 
“3” “4” “5” “6” represent courses in advanced undergraduate level. 
“1” “2” represent courses in preliminary undergraduate level. 
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10.7 In case of closing a course, the academic sector in charge must check whether 
having some remaining student need to study the course, and the course number shall be hold for 
at least 4 years. 

No. 11 Programs 

The university may provide a program in multidisciplinary, cross-disciplinary, 
transdisciplinary, or broadband disciplinary by granting a degree or dual degree as follows 

11.1 Standard of a program in graduate diploma, master’s degree, higher graduate 
diploma and doctoral degree levels shall comply with the graduate level program standard 
criteria as announced by the ministry of education. 

11.2 Program structures 

11.2.1 Graduate diploma program 

Graduate diploma program is for bachelor’s degree graduates, which is 
complete in the program itself by not being a part of a program in master’s degree level. The 
program emphasizes on developing academic personnel the skill in a specific field, in order to 
gain knowledge, expertise and be able to practice with higher skill. The program is composed of 
at least 24 credits. 

In case of continuous enrollment in a higher level, the student may transfer the 
credits earned in graduate diploma to master’s degree level in the same field or related area, but 
not more than 40 % of the program to study. 

11.2.2 Master’s degree program 

Master’s degree program is for bachelor’s degree graduates or equivalent and 
graduate diploma graduates, which emphasizes on developing academic or professional 
personnel the advanced knowledge and capability in the field of study through a research 
process, in order to freely exploit for new knowledge, based on morality and academic or 
professional codes of ethics. The program is composed of at least 36 credits. 

Master’s degree program is classified into 4 types, i.e., 

Type 1 emphasizes only on research by doing master’s thesis for at least 36 
credits. 

Type 2 emphasizes on research by doing master’s thesis of at least 12 credits 
and studying courses of at least 18 credits. 

Type 3 emphasizes on coursework by studying courses of at least 24 credits 
and doing independent study of at least 6 credits. 

Type 4 emphasizes only on coursework by studying only courses for at least 36 
credits. 

11.2.3 Higher graduate diploma program 

Higher graduate diploma program is for a 6-year bachelor’s degree or master’s 
degree graduates or equivalent, which is complete in the program itself, by not being a part of a 
program in doctoral degree level. The program emphasizes on developing academic or 
professional personnel the skill in the specific field, in order to gain knowledge, expertise and be 
able to practice with higher skill. The program is composed of at least 24 credits. 

In case of continuous enrollment in a higher level, the student may transfer the 
credits earned in higher graduate diploma to doctoral degree level in the same field or related 
area, but not more than 40 % of the program to study. 
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11.2.4 Doctoral degree program 

Doctoral degree program is for a bachelor’s degree graduate or equivalent with 
very good study record, or a master’s degree graduate or equivalent with good study record. The 
program emphasizes on developing academic or professional personnel with high level of 
knowledge and capabilities in the field of study, through the process of research, in order to be 
able to exploit for new knowledge, based on morality and academic or professional codes of 
ethics. 

Doctoral degree program is classified into 2 types emphasizing on academic or 
professional personnel development, i.e., 

Type 1 emphasizes on research by doing dissertation for creating new 
knowledge as details below 

Type 1.1 is for master’s degree graduates by doing dissertation 
only of at least 48 credits 

Type 1.2 is for bachelor’s degree graduates by doing dissertation 
only of at least 72 credits 

Type 2 emphasizes on research by doing high quality dissertation for 
academic or professional progress together with coursework as details below 

Type 2.1 is for master’s degree graduate by doing a dissertation of 
at least 36 credits, and studying coursework in graduate level of at least 12 credits. 

Type 2.2 is for bachelor’s degree graduate by doing a dissertation 
of at least 48 credits, and studying coursework in graduate level of at least 24 credits. 

11.3 Programs are classified into 3 categories, i.e., 

11.3.1 Regular program means a program in a field of study that uses Thai 
language as the principal language in teaching and learning together with other language(s) as 
appropriate or necessary. 

11.3.2 International program means a program in a field of study with the 
program structure that provides the opportunity to Thai and foreign students to study together by 
using a foreign language as the principal language in teaching and learning. 

11.3.3 Bilingual program means a program that uses English language or any 
other foreign language(s) together with Thai language in teaching and learning. 

11.4 Study plan as specified in the curriculum of each program as follows 
11.4.1 Graduate diploma or higher graduate diploma program, normal study 

duration is 1 year or equivalent, or as specified in the study plan of the program. 
11.4.2 Master’s degree program, normal study duration is 2 years or 

equivalent. 
11.4.3 Doctoral degree program 

(1) For bachelor’s degree graduate enrolling a doctoral degree program, 
normal study duration is 5 years or equivalent. 

(2) For master’s degree graduate enrolling a doctoral degree program, 
normal study duration is 3 years or equivalent. 

11.5 Duration of study may be extended only in case of academic necessity or 
uncontrollable, under the following conditions 

11.5.1 Graduate diploma program or higher graduate diploma program, a 
maximum of 3 years. 
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11.5.2 Master’s degree program, a maximum of 5 years. 

11.5.3 Doctoral degree program 

(1) For a bachelor’s degree graduate enrolling a doctoral degree program, 
a maximum of 8 years. 

(2) For a master’s degree graduate enrolling a doctoral degree program, a 
maximum of 6 years. 

11. 6 Doctoral degree students who are unable to finish the study within the duration 
specified in the program may apply for a master’s degree in the same field of study, as the 
conditions to success specified in the program of study. 

11.7 Any other special graduate education, e.g., dual degree program, collaboration 
program between institutions, or programs in any type of disciplines may be made by submitting 
a proposal to the university to consider. 

No. 12 Enrollment 

The university shall arrange registration process in each semester so that the students 
shall comply with the following processes 

12.1 Coursework enrollment 

12.1.1 For graduate diploma, higher graduate diploma and master’s degree 
levels, a general advisor shall be assigned to each student for recommending, advising and 
guiding the study to comply with the education plan. 

12.1.2 For doctoral degree level, a dissertation advisory committee shall be 
assigned to each student for planning, recommending, controlling the study and doing 
dissertation. 

12.1.3 Coursework enrollment shall be done complying with the announcement 
of the university. If coursework enrollment is later than the specified date, the student shall be 
fined with the amount specified in the university regulation on tuition fee. 

Enrollment is complete after the tuition and any other fees have been paid and 
the university has received all required documents. 

12.1.4 The course that has been granted at least grade B shall not be able to 
reenroll. The enrollment failing to this condition shall be deemed void, except some specified 
courses that are allowed to reenroll. 

12.1.5 Courses enrollment in a regular semester shall not be more than 15 
credits. Courses enrollment in a special session shall not be more than 6 credits. 

In case of expecting graduation in a regular semester the student may enroll 
more than 15 credits, or in a special session the student may enroll more than 6 credits, with the 
approval of the dean that the student is affiliated to. 

12.1.6 Any enrollment that fails to the conditions shall be deemed void. The 
enrolled courses that fail to the conditions shall be granted study status letter W. 

12.1.7 Student may enroll some course as a visitor for gaining knowledge by 
receiving study status letter V. 

If a student enrolling a course as a visitor, to receive study status with letter V, 
wishes to change the condition to measure and evaluate the result of study to be a grade, or letter 
S or U, it has to comply with the condition announced by the university. 

12.2 Thesis enrollment shall comply with the announcement of the Graduate School. 

12.3 A student enrolling for using facilities of the university without studying any 
coursework must pay the enrollment fee as announced by the university. 
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12.4 An enrollment as an attached student or a provisional student shall comply with 
the announcement of the graduate school. 

No. 13 Adding and withdrawing course(s) shall comply with the announcement of the 
university. 

No. 14 Educational measurement and evaluation 

14.1 Study evaluation shall be done at the end of each unit of teaching and learning, 
semester, or academic year, as the case may be. 

14.2 Study evaluation for each course shall be reported by a letter which is classified 
into 3 groups, i.e., study grade with a numerical value, study result, and study status that has not 
been evaluated or without evaluation. 

14.3 Study evaluations, meanings and grade values 

14.3.1 Study grades are defined as follows 
Grade Letter Meaning Value 

A excellent 4.00 
B+ very good 3.50 
B good 3.00 
C+ fairy good 2.50 
C fair 2.00 
D+ poor 1.50 
D very poor 1.00 
F failed 0.00 

14.3.2 Study results are defined as follows 
Result Letter Meaning 

S satisfactory 
U unsatisfactory 

14.3.3 Study status for course without evaluation or having not yet been 
evaluated are defined as follows 

Status Letter Meaning 
I incomplete 
P in progress 
V visiting 
W withdrawn 
T thesis in progress 

14.4 Study status letter I means the course has been evaluated incomplete with an 
uncontrollable cause, so that the evaluation cannot be done. Study status letter I must be 
approved by the graduate education executive committee chair that the program is affiliated to. 

The student receiving study status letter I must apply for study evaluation within 2 
weeks before the end of next regular semester, otherwise study grade F or study result U shall be 
granted, as the case may be. 

14.5 Study status letter P means the course is in progress by having not yet been 
measured and evaluation in the enrolling semester. Study status letter P must be granted only for 
the course(s) that is specified in the program. 

Study status letter P shall be changed after measurement and evaluation has been 
done within the last date of final examination of next 2 regular semesters, otherwise study grade 
F or study result U shall be granted, as the case may be. 
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14.6 Study status letter T means thesis has not been evaluated, which is on going in 
the process of doing research. 

14.7 Study status letter V means the student has enrolled the course as a visitor 
without measurement and evaluation. The student must attend at least 80% of the total course 
hours and follow the conditions of the course, otherwise study status letter V will be changed to 
W. 

14.8 Study status letter W is applied for 

14.8.1 The enrollment with wrong condition(s) and being deemed void as 
specified in no. 12.1.4 and 12.1.6. 

14.8.2 The enrollment fails to comply with the conditions specified in 12.1.5. 

14.8.3 The study fails to comply with the condition specified in 14.7. 

14.8.4 The student has been suspended from study in that semester. 

14.8.5 The student has withdrawn the course under the condition(s) specified. 

14.8.6 Thesis proposal has not been approved by the academic program 
committee in the first semester that the student has enrolled the thesis course. 

14.8.7 In case of uncontrollable, resignation, dead or the university has 
approved to withdraw every course that has enrolled. 

14.9 Students must be granted at least grade C in every required course, otherwise a 
reenrollment must be done until at least study grade C is granted. 

In case of study result of required course is evaluated in S or U, if the student has 
granted a study result U, a reenrollment must be done until study result S is granted. 

14.10 In case of graduate student enrolls some course(s) in bachelor’s degree level, 
the enrollment, adding, withdrawing, measuring and evaluation for that course(s) must follow the 
rules and regulations for undergraduate education. 

Prerequisite required for enrolling undergraduate courses may be exempted under the 
consideration of the course instructor.  

14.11 Study result and status letters S, U, I, P, T, V and W shall be excluded from 
grade point average (GPA) calculation. 

14.12 Accumulated credits calculation 

14.12.1 Accumulated credits for granting graduation as specified in the 
curriculum are calculated only from courses with study grade A, B+, B, C+, C or study result S. 

14.12.2 In case the student enrolls a course more than once, the accumulated 
credits shall be calculated from only the last enrollment, except the course that the university 
allows to reenroll with multiple credits earned. 

Accumulated credits shall not include courses in preliminary undergraduate 
level. 

14.12.3 In case the students enroll courses that are equivalent, accumulated 
credits shall be calculated only from one of the courses. 

14.13 Grade point average calculation shall include all credits and grades of courses 
that have enrolled, including reenrolled course(s), except the course(s) that receives study result 
and study status as specified in no. 14.11, preliminary undergraduate course(s), and program 
with thesis only. 
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14.14 Grade point average shall be calculated from sum of product of course credits 
and grade value of each course, as specified in no. 14.13, then divided by sum of all course 
credits that measured and evaluated with grade, excluding courses that measured and evaluated 
with study result as specified in no. 14.11. The quotient from the calculation shall have only 2 
decimal points. In case of the third digit after the decimal point valued 5 or more, the second 
digit shall be rounded up. 

14.15 In case the student enrolls a course in a program, the course may be transferred 
to other programs with the approval of the graduate education executive committee chair of 
academic sector that accepts the student or credits transfer then inform the graduate school to 
acknowledge. 

14.16 In case of having an appeal or evidence that the evaluation result is incorrect, 
not followed the criteria or inappropriate, the president may appoint a committee to investigate 
for the fact, then consider and make an appropriate order to the case. 

No. 15 Change of study plan and field of study must comply with that specified by the 
graduate school. 

No. 16 Transferring students and credits must comply with that specified by the graduate 
school. 

No. 17 Education standard control must comply with that specified by the university. 

No. 18 General advisors and thesis major advisors 

18.1 General advisors 

Each student in graduate diploma, higher graduate diploma and master’s degree level 
shall be assigned a general advisor to advice and take care of study plan for the student, in order 
to comply with that specified in the program, regulations and any other necessary and 
appropriate matters. 

18.2 Thesis major advisors 

18.2.1 For master’s degree student, a thesis major advisor shall be assigned for 
guiding and taking care of doing master’s thesis. 

Thesis advisor may be in the form of advisory committee comprising at least 2 
thesis advisors, one is the thesis major advisor. (The rest is thesis co-advisor) 

18.2.2 For doctoral degree student, a dissertation advisory committee shall be 
assigned for guiding, planning, and taking care of doing dissertation. The dissertation advisory 
committee comprises at least 3 dissertation advisors, where one is the dissertation major advisor. 
(The rest is dissertation co-advisor) 

General advisor and thesis major advisor may be a graduate school instructor or specialist 
instructor who is qualified as specified in no. 20. 

Appointment of general advisors and thesis major advisors shall be done by the graduate 
education executive committee chair of the academic sector in charge. 

No. 19 Course instructor and thesis co-advisor may be a graduate instructor or special 
instructor. 

Appointment of course lectures and thesis co-advisor shall be done by the graduate 
education executive committee chair of the sector in charge. 

No. 20 Number and qualifications of instructors 

20.1 Graduate diploma program 
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20.1.1 Program instructor 

(1) Having at least a master’s degree or equivalent qualification. 
(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 

is research work. 
(3) For professional graduate diploma program, program instructor must 

comply with qualifying criteria of that profession. 

20.1.2 At least 5 academic program instructors 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent , or at least a 
master’s degree or equivalent with academic position of associate professor. 

(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 
is research work. 

20.1.3 General advisor, course instructor and special instructor 

(1) Having at least a master’s degree or equivalent qualification in 
specific field or related area to the program or the course taught. 

(2) Having teaching experience. 
(3) Having at least 1 academic work within past 5 years. 

In case of special instructor, master’s degree qualification may be exempted 
with at least bachelor’s degree or equivalent and at least 6 years experience in the area related to 
the course taught. 

20.2 Higher graduate diploma 

20.2.1 Program instructor 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at least 
master’s degree or equivalent with academic position of associate professor. 

(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 
is research work. 

(3) For professional higher graduate diploma program, program 
instructor must comply with qualifying criteria of that profession. 

20.2.2 At least 5 academic program instructors 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at least 
master’s degree or equivalent with academic position of professor. 

(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 
is research work. 

20.2.3 General advisor, course instructor and special instructor 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at least 
master’s degree or equivalent with academic position of associate professor in the field or related 
area to the program or the course taught. 

(2) Having teaching experience. 
(3) Having at least 1 academic work within past 5 years. 

20.3 Master’s degree program 

20.3.1 Program instructor 

(1) Having a qualification of at least master’s degree or equivalent. 
(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 

is research work. 
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20.3.2 At least 3 academic program instructors 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at least 
master’s degree or equivalent with academic position of associate professor. 

(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 
is research work. 

20.3.3 Thesis advisor must be a program instructor, which is classified into 2 
categories, i.e., 

(1) Thesis major advisor must be a program instructor with doctoral 
degree or equivalent, or at least master’s degree or equivalent with the position of associate 
professor, together with at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 is 
research work. 

(2) Thesis co-advisor (if any) must have qualifications as follows 

In case of graduate instructor, qualifications must be same as thesis 
major advisor. 

In case of external qualified person, a qualification of doctoral 
degree or equivalent with at least 10 academic publications in acceptable national database in the 
same field or related area to master’s thesis or I.S. 

In case of external qualified person being not qualified with the 
specified qualifications, an expert with acceptable high level of knowledge and experience in the 
field or related area to the thesis may be approved by the university council, then inform the 
commission of higher education to acknowledge. 

20.3.4 At least 3 thesis examiners comprise program instructor(s) and external 
qualified person. Thesis examiner chair must not be thesis major advisor or co-advisor. Thesis 
examiners are classified into 2 categories, i.e., 

(1) In case of program instructor, qualifications are same as chair of 
thesis major advisor. 

(2) In case of external qualified person, qualifications, or in special case, 
are same as thesis co-advisor. 

20.3.5 General advisors, course instructors and special instructors 

(1) Having qualification of master’s degree or equivalent in that field or 
related area to the program or the course taught. 

(2) Having teaching experience. 
(3) Having at least 1 academic work within past 5 years. 

20.4 Doctoral degree program 

20.4.1 Program instructor 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or master’s 
degree or equivalent with academic position of associate professor. 

(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 
is research work. 

20.4.2 At least 3 academic program instructors 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at least 
master’s degree or equivalent with academic position of professor. 

(2) Having at least 3 academic works within past 5 years, where at least 1 
is research work. 
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20.4.3 Dissertation major advisor must be a program instructor, which is 
classified into 2 categories, i.e., 

(1) Thesis major advisor must be a program instructor with following 
qualifications 

(1.1) Having English proficiency at the level specified by the 
graduate school. 

(1.2) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at 
least master’s degree or equivalent with academic position of professor. 

(1.3) Having at least 3 academic works within past 5 years, where 
at least 1 is research work. 

(2) Dissertation co-advisor must have qualifications as follows 
In case of graduate instructor, qualifications are same as 

dissertation major advisor. 
In case of external qualified person, a qualification of doctoral 

degree or equivalent with at least 5 academic publications in acceptable international database in 
the same field or related area to the dissertation. 

In case of external qualified person having not bee qualified with 
the specified qualifications, an expert with acceptable high level of knowledge and experienced 
in the field or related area to the thesis may be permitted by the approval of the university 
council and informing the commission of higher education to acknowledge. 

20.4.4 At least 5 dissertation examiners comprise program instructor(s) and 
external qualified person. Thesis examiner chair must be an external qualified person, which is 
classified into 2 categories, i.e., 

(1) In case of program instructor, qualifications and academic works are 
same as dissertation major advisor. 

(2) In case of external qualified person, qualifications and academic 
works are same as dissertation co-advisor. 

20.4.5 General advisors, course instructors and special instructors 

(1) Having qualification of doctoral degree or equivalent, or at least 
master’s degree or equivalent with academic position in the specific field or related area to the 
program or the course taught. 

(2) Having teaching experience. 
(3) Having t least 1 academic work within past 5 years. 

In case of the course taught is not in the same field of the program, at least 
master’s degree or equivalent qualification with academic position of associate professor may be 
permitted to be course instructor. 

In case of extreme necessity, especially in the field that shorts of program instructors or 
number of students is less than 10, the case together with number and qualifications of program 
instructors must be proposed to the commission of higher education to consider. 

No. 21 Duty and workload must comply with the announcement of the university. 

No. 22 Foreign language conditions, as a study tool for doing thesis, must comply with the 
criteria and process specified by the graduate school. 

No. 23 Qualifying examination is to evaluate readiness and capability of doctoral students, 
in order to receive the right to enroll dissertation with following conditions 
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23.1 The student must apply for qualification examination with the approval of 
dissertation major advisor before submitting the application form to the graduate school. 

23.2 Qualifying examination committee comprising at least 3 qualifying examiners 
chaired by the dissertation major advisor must be appointed by graduate education executive 
committee chair of the academic sector in charge. One of the qualifying examiners must be in the 
same or nearby field of the dissertation and must not be a dissertation co-advisor. 

23.3 When qualifying examination has already been done, the examiner chair must 
report the result of examination to the graduate school within 1 week after to the examination. 

The student who fails qualifying examination shall receive one more right to take a 
qualifying reexamination by submitting a request form within next regular semester from the 
first qualification examination. 

In case the student fails qualifying reexamination, the student may request to transfer 
to a master’s degree program in the same or related field endorsed by the graduate program 
executive committee to the graduate school to approve. 

No. 24 Comprehensive examination is to test general knowledge, concepts and content 
integration capability, and knowledge application capability in problem solving. The student 
must have enrolled all courses specified in the curriculum and pass all required courses with at 
least grade C. 

24.1 Comprehensive examination is compulsory for type 3 and type 4 master’s 
degree programs. In case of type 1 and type 2 master’s degree and doctoral degree programs are 
as specified in each curriculum. 

24.2 Comprehensive examination process 

24.2.1 The student must apply for comprehensive examination, to the graduate 
school, endorsed by general advisor or thesis major advisor. 

24.2.2 Comprehensive examination committee comprising at least 3 
comprehensive examiners from full-time graduate school instructors must be appointed by 
graduate education executive committee chair of the academic sector in charge. 

24.2.3 When the comprehensive examination has already been done, the 
examination chair must report the result of examination to the graduate school within 1 week 
after the examination. 

The student who fails comprehensive examination shall receive one more right to 
take a comprehensive reexamination by submitting a request for comprehensive reexamination. 
(to the graduate school endorsed by general advisor or thesis major advisor) 

No. 25 Operating procedures and steps in doing thesis shall comply with that specified by 
the graduate school. 

Intellectual properties generated from doing thesis shall be managed by complying with the 
university rules and regulations concerning intellectual properties management with mutual 
agreement in writing. 

No. 26 Student status termination may be caused by the following cases 

26.1 Dead 
26.2 Resignation 
26.3 Transfer to other university 
26.4 Lack of one of qualifications or conditions of applicant to enroll as a student as 

specified in no. 6 
26.5 Having not enrolled any course within the time specified by the university 

without maintaining the student status within 30 days from first date of regular semester. 
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26.6 Having rerolled a program for a maximum duration specified in no. 11.4 from 
the first date of first regular semester of enrollment. 

26.7 Study result with grade point average of less than 2.75 when having enrolled 
every 2 regular semesters. 

26.8 A doctoral student who fails qualifying examination without having the 
approval to transfer to a master’s degree program, as specified in no. 23. 

26.9 Thesis title and proposal has not been approved after enrollment for a period of 
time as specified below 

26.9.1 For every type of master’s degree program, 2 academic years. 
26.9.2 For every type of doctoral degree program, 3 academic years. 

26.10 Having enrolled for 2 regular semesters without any credit earned, except the 
program with thesis only. 

26.11 Having failed comprehensive examination as specified in no. 24. 
26.12 Having not paid tuition fee within the time specified by the university. 
26.13 Having been graduated. 
26.14 Having been terminated by the university. 

No. 27 Taking leave 
27.1 Student taking leave or having been suspended a semester or whole academic 

year must pay the fee for maintaining student status, except the semester that have enrolled with 
the tuition fee paid. 

27.2 Student wishing to resign from student status may request for a resignation to 
the graduate school. When the resignation has been approved the student status is terminated. 

No. 28 Reenrollment 

28.1 Student who has already graduated or has been terminated by the regulation no. 
26.2, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9 and 26.11, and has been admitted as a student again, is able to 
transfer the courses and credits earned within past 5 years from the date of course enrollment. 

28.2 Graduate student who wishes to resume student status after student status has 
been terminated by the regulation no. 26.2, 26.3, 26.5 and 26.12 may request for resuming 
student status to the graduate school, in order to propose to the university to consider, as the 
individual case may be. 

28.3 Student who has been terminated by the university with the reason of dishonest, 
misbehave, acting against morality, codes of ethics or law is not eligible to reenroll in the 
university. 

No. 29 Nomination for graduation a degree or diploma 

At the final semester that the student is going to fulfill all courses and conditions specified 
in the curriculum, the student must report him/her self to the registration office for graduation 
expectation, endorsed by general advisor or thesis major advisor, then also report to the affiliated 
academic sector. 

Student who is nominated for graduation a degree or diploma must fulfill all the following 
conditions 

29.1 Having studied courses and fulfilled all the conditions specified in the 
curriculum. 

29.2 Having received grade point average of all courses at least 3.00 and grade point 
average of courses in specific field at least 3.00, except program with dissertation or master’s 
thesis only. 
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29.3 Having passed a foreign language conditions by examination or any other 
methods specified by the graduate school. 

29.4 Having passed comprehensive examination, for type 3 and type 4 master’s 
student and for the program that has specified. 

29.5 Having passed thesis evaluation examination. 
The dissertation (doctoral thesis) must be composed in English language or any other 

language approved by the graduate school, as the individual case may be. 
29.6 Thesis result must be published or at least accepted to publish in a journal, 

media, printed matter, or registered a petty patent or patent, or in other forms accepted by the 
field of study with the approval of the graduate school for each level and/or type of study. 

29.7 Having qualifications complying with the university regulation on student’s 
honor and glory determination to graduate a degree or diploma of the university. 

29.8 Being honest and faithful with morality and ethics, by righteously and legally 
creation of work based on facts without any biasing, making up or false data, violating rights, 
stealing, copying, imitating or repeating (plagiarizing) works of the others. 

No. 30 Appealing 

When the university has considered and made an order or decision in any case concerning 
to this regulation, if the student does not agree with the order or decision of the university, the 
student has the right to make an appeal to the president within 30 days from the date of 
acknowledgement of the order or decision as the case may be. The order or decision of the 
president is regarded as the final decision. 

No. 31 The president must act in accordance with this regulation and has the authority to 
make announcements or rules complying with this regulation. In case of having problem in 
operation complying with this regulation, the president has the authority to consider, interpret 
and make final decision and/or make an appropriate order and operation, then inform the 
university council to acknowledge. 

Announced on 25th August 2559 B.E. 

(signed) 

(Emeritus Professor Kasem Wattanachai, M.D.) 

Chairman of Chiang Mai University Council 

 

Note: In case of going to court or having problem in interpreting this translation, it must 
follow the essence of the regulation in Thai language. 
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Terms in the CMU Regulation on Graduate Education 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม Chiang Mai University (CMU) 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม university council (UC) 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย university academic council (UAC) 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย university executive committee (UEC) 
กรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย graduate school executive committee (GSEC) 
กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย graduate school academic committee (GSAC) 
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงาน graduate education executive committee (GEEC) 
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา graduate program executive committee (GPEC) 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา graduate program executive committee chair 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร academic program instructor (API) 
อาจารยประจําหลักสูตร program instructor (PI) 
อาจารยประจํา instructor, full-time academic staff member 
อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย graduate school instructor (GSI) 
อาจารยพิเศษ special instructor, one who is not instructor 
อาจารยผูสอน course instructor, one who teaches a course 
อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ thesis advisor 
อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก thesis major advisor 
อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม thesis co-advisor 
ผูทรงคุณวุฒิ qualified person 
ปริญญาควบ dual degree 
ปริญญาคู double degree 
ปริญญารวม joint degree 
ปริญญาท่ีสอง second degree 
ปริญญานิพนธ thesis 
ดุษฎีนิพนธ dissertation, or doctoral thesis 
วิทยานิพนธ master’s thesis 
การคนควาอิสระ independent study 
สวนงาน sector 
สวนงานบริหาร administrative sector, e.g., office of the university 
กอง งาน หนวย division, section, unit 
สวนงานวิชาการ academic sector, e.g., faculty, college, school, institute 
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ภาควิชา department 
สาขาวิชา field 
แขนงวิชา area 
วิชาเอก วิชาโท major, minor 
กระบวนวิชา course 
กระบวนวิชาปริญญาตรีข้ันตน/ข้ันสูง preliminary/advanced undergraduate course 
กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา graduate course 
วิชาบังคับ required course 
วิชาเฉพาะ specified course 
วิชาเลือก elective course 
การสอบประมวลความรู comprehensive examination 
การสอบวัดคุณสมบัติ qualifying examination 
อักษรแสดงผลการศึกษา study result expression letter 
สถานะการศึกษา study status 
ผลการศึกษา study result 
ลําดับข้ัน grade 
ภาคการศึกษา education session 
ภาคการศึกษาปกติ regular semester 
ภาคการศึกษาบังคับ compulsory session 
คุณธรรม จริยธรรม moral, ethics 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ/วิชาการ professional/Academic codes of ethics 
เปนกรณไีป as the individual case may be 
แลวแตกรณ ี as the case may be 
หลักสูตร program 
เนื้อหาหลักสูตร program curriculum 
รายละเอียดหลักสูตร/กระบวนวิชา program/course syllabus 
ลงทะเบียน enrollment 
ข้ึนทะเบียน registration 
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สรุปสาระสําคญัของการปรับปรุงขอบังคบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ปรับนิยามศัพทและเกณฑตางๆ ใหสอดคลองกับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เชน อาจารยประจํา อาจารยประจาํหลักสูตร และเพิ่มนยิามศัพทใหม 
เพื่อความชัดเจนและทันสมัย ไดแก อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ พหวุิทยาการ วิทยาการขามศาสตร สห
วิทยาการ วิทยาการเปล่ียนผาน วิทยาการแถบกวาง ปริญญาควบ ปริญญาคู ปริญญารวม และปริญญาท่ี
สอง (ขอ ๔) เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรไดทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

๒. การรับนักศึกษาเขาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แทนการประกาศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อความ
คลองตัวและรวดเร็วในการดาํเนินงาน (ขอ ๗) 

๓. ปรับใหมีประเภทของนักศึกษาทดลองเรียน เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีเพยีง นักศึกษาเต็มเวลา กับ นักศึกษา
สมทบ (ขอ ๘.๓) แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามท่ีบัณฑติวิทยาลัยกําหนด 

๔. เพิ่มระบบการศึกษาตลอดป (๑๐.๑.๒) 
๕. ปรับการศึกษาระดับปริญญาโท เปน ๔ แบบ (ขอ ๑๑.๒.๒) ไดแก แบบ 1 (แผน ก แบบ ก ๑) แบบ ๒ 

(แผน ก แบบ ก ๒) แบบ ๓ (แผน ข) และ แบบ ๔ (ไมมีการทําปริญญานิพนธ เพื่อรองรับการศึกษาตลอด
ชีวิต หรือสําหรับผูท่ีทํางานแลว เพื่อการติดตามเทคโนโลยี โดยไมตองทําวิจยั) 

๖. เพิ่มความคลองตัวในการจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปริญญาควบ ความ
รวมมือ หรือวทิยาการแบบตางๆ ใหทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป (ขอ ๑๑.๗) 

๗. ยกระดับมาตรฐานอาจารยในระดับบัณฑติศึกษา ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอ ๑๑.๑) 

๘. ปรับระบบการเรียกลําดับข้ัน ใหส่ือความหมายท่ีถูกตอง โดยกําหนด อักษรแสดงผลการศึกษา มี ๓ อยาง 
ไดแก อักษรลําดับข้ัน อักษรผลการศึกษา และอักษรสถานะการศึกษา (ขอ ๑๔.๒ และ ๑๔.๓) 

๙. ยกระดับมาตรฐานการสําเร็จการศึกษาใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเนนการเผยแพรผลงานระดับชาติตองอยูในฐานขอมูล TCT Tier-1 และ ผลงานระดับ
นานาชาติอยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS, Pub Med, Web of Science, ACI หรือ ไดรับการจดอนุ
สิทธิบัติหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น (ขอ ๒๙.๖) ท้ังนี้ โดยจัดทําเปน
ประกาศบัณฑติวิทยาลัยแทน 

๑๐. เพิ่มเติมเร่ืองเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ (ขอ ๒๙.๘) 
๑๑. ปรับระบบการเขียนเลขหวัขอ และหวัขอยอย ใหเปนระบบเดียวกันท้ังฉบับ 

————— 
 


