
เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 1/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตารางเปรียบเทียบ ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับ ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ เหตุผล/หมายเหตุ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รวมทั้งมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการ

อุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดย

ขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกบัมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวนัที่ 

๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รวมทั้งมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการ

อุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยขอเสนอแนะของสภา

วิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราว

ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง

ออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ ปริญญาโท ประกาศนยีบัตรบัณฑิต

 

 

ปรับ พ.ศ. เปน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดขอความ “มาตรา …” ออก 

 

 

ตามการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

 

ปรับ พ.ศ. เปน ๒๕๕๙ 

รวมทั้ง นศ.รหัส ๕๙ ที่ใชหลักสูตร

ตามเกณฑ สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 2/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๕๔ เปนตนไป แตไมใชบังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เขา

ศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่มี

ความกลาวไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความใน

ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนีแ้ทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับฉบับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษา

อื่น ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน

การศึกษา 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ สวนงาน

วิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามขอบังคับนี้ 

“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดาํรงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ซึ่งมีหนาที่หลักทางดานการสอน

และการวิจัย โดยปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน

หลักสูตรที่เปดสอน 

ทั้งนี้ ในกรณทีี่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือ

หลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัย กับอาจารยประจําของสถาบันอื่นใหถือเปนอาจารย

ชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ได

กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับ

นี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษา

อื่น ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน

การศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใหการรับรองเปนกรณีไป 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ สวนงาน

วิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามขอบังคับนี ้

“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดาํรงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มี

หนาที่รับผิดชอบตามพันธกจิของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็ม

เวลา 

สําหรับกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือ

หลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารยหรือบุคลากรของ

สถาบันที่มีความรวมมือนั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับนี้ 

 

ปรับปการศึกษา เปน ๒๕๕๙ 

ตัดขอความบางสวนออก 

ปรับขอความใหชัดเจน 

 

 

ตัดคําวา “ฉบับ” ออก 

 

 

 

เพิ่มความคลองตัวในการรับ นศ. 

โดยเฉพาะ กรณีความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

 

 

 

 

ปรับเพิ่ม “อาจารยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ” และ ตามประกาศ กศ. ๕๘ 

 

ปรับขอความ 

เพิ่มความคลองตัวในการทําความ

รวมมือกับสถาบันตางๆ 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 3/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประจําในความหมายของขอบังคับนี้ดวย 

 

 

“อาจารยพิเศษ” หมายความวา บุคคลภายนอกที่มี

ประสบการณในวิชาชีพ หรือมีความรู ความชํานาญในวชิาการ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวย

ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ 

“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา 

อาจารยประจํา ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการทําหนาที่เปนอาจารย

ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจารย

ผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรู ซึ่งไดรับการ

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่ขางตน 

 

อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจํา

ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในหลักสูตรที่

ประจํา ซึ่งอาจไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนอาจารยผูสอน อาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และ

อาจารยผูสอบประมวลความรูตามที่หลักสูตรกําหนด 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารย

ประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการบริหาร

อาจไดรับการแตงตั้งใหเปน อาจารยประจํา อาจารยประจําในบัณฑิต

วิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

แลวแตกรณี ตามความหมายของขอบังคับนี้ดวย 

“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนที่ไมใชอาจารย

ประจํา 

 

 

 

“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา 

อาจารยประจํา ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการทําหนาที่เปนอาจารย

ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารย

ผูสอบปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบ

ประมวลความรู ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่

ขางตน 

 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจํา

ในบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีคุณวฒุิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวจิัยในสาขาวิชา

ดังกลาว 

 

 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารย

ประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

ตามประกาศ กศ. ๒๕๕๘ 

สําหรับกรณีอื่น ใหมหาวิทยาลัย

อนุมัติเปนกรณีไป 

 

 

 

 

ปรับคําวา “วิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ” เปนคําวา “ปริญญา

นิพนธ” ทั้งนี้ มช. ควรกําหนด

คุณสมบัติความรูภาษาอังกฤษ และ

หรือ ภาษาอื่นไวดวย 

ตาม ประกาศ กศ. ๒๕๕๘ 

 

เพิ่มขอความเพื่อความชัดเจน และ 

ตาม ประกาศ กศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ตามประกาศ กศ. ๒๕๕๘ 
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หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม

ประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่น ที่เกีย่วของตามที่กําหนดไวใน

ประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามและประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตองอยูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษา 

ทั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน หลักสูตร

ระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกัน หรือหลักสูตรพหุ

วิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก 

๑ หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ํากันไดไม

เกิน ๒ คน 

“อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณสูง ในสาขาวชิาที่เปดสอนในหลักสูตรของบัณฑิต

วิทยาลัยเปนอยางดี หรือเปนที่ประจักษ 

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา บุคลากรภายในที่ไมใช

อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวิชาที่เปดสอนใน

หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาเปนอยางดี หรือเปนที่ประจักษ 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา ผลงานทางวิชาการ

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

“พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Multidiscipline” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความในขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีสายปฏิบัติการ

ใหแกไขที่ขอกําหนดของ กบ. 

 

เพิ่มคํานิยาม และขยายให

ครอบคลุมถึงบุคลากรภายในสาย

อื่นที่ไมใชอาจารยประจํา 

 

เพิ่มคํานิยาม ตามประกาศ กศ. 

 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด
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หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ที่มีการผสมผสาน 

ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกัน ในลักษณะที่ยงัคงความโดด

เดนของศาสตรดั้งเดิม หรือการจัดการศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ที่

นักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักตางๆ มาผสมผสานกัน 

แลวนําความรูที่ไดไปประยกุตในการประกอบวิชาชีพ 

“วิทยาการขามศาสตร” ภาษาอังกฤษใช “Cross 

Discipline” หมายความวา วทิยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ที่อาศัย

การมอง การอธิบาย หรือการแกปญหาในศาสตรหรือสาขาวิชาหนึ่ง 

โดยอาศัยมุมมองหรือวิธีการของศาสตรหรือสาขาวิชาอื่น 

“สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Interdiscipline” 

หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ที่มีการบูรณาการ 

ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกันอยางกลมกลืน จนเกดิเปน 

ศาสตรใหม ทําใหไดรับ เครื่องมือ แบบจําลอง หรือ วิธีการใหม ที่โดย

ปกติไมสามารถดําเนินการไดหากใชศาสตรดั้งเดิมแยกจากกัน 

“วิทยาการเปลี่ยนผาน” ภาษาอังกฤษใช 

“Transdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือ ศาสตร ที่

อาศัยองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณาการ 

และหลอมรวม กัน เพื่อการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง และจะตอง

ดําเนินการทุกดานพรอมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสําเร็จ

ดวยดีและมีประสิทธิภาพ 

“วิทยาการแถบกวาง” ภาษาอังกฤษใช “Broadband 

Discipline” หมายความวา วทิยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ที่มีเนื้อหา

สาระกวางและครอบคลุมสาขาวิชาหรือศาสตรตางๆ ที่สัมพันธกัน

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 
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และตอเนื่องกนัไป 

“ปริญญาควบ” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัด

การศึกษา ที่ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาควบ จากมหาวิทยาลัย

แหงเดียวกัน หรือรวมกับตางสถาบัน ทั้งในหรือตางประเทศ 

โดยทั่วไปแยกออกเปน ๓ แบบ ไดแก ปริญญาคู (double degree) 

ปริญญารวม (joint degree) และ ปริญญาที่ ๒ (second degree) 

“ปริญญาคู” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัด

การศึกษา ที่ผูเรียนสามารถเรียนและสําเร็จการศึกษา ๒ หลักสูตร

พรอมกัน โดยไดรับใบปริญญา ๒ ใบ 

“ปริญญารวม” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัด

การศึกษา ที่พฒันาขึ้นมาจากความรวมมือกันระหวางสถาบัน โดย

ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาใบเดียว ที่ปรากฏตราสัญลักษณ 

และ ลงนามโดยอธิการบดหีรือผูแทนของสถาบันที่รวมมือกัน 

“ปริญญาที่สอง” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัด

การศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียน สามารถขยายเวลาการศึกษาออกไป

เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ตองการขอรับปริญญาที่สอง หลังจาก

ที่ศึกษาครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว โดยผูสําเร็จการศึกษา

จะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 

“ปริญญานิพนธ” ภาษาอังกฤษใช “Thesis” หมายความ

วา บทนิพนธที่มีการพรรณนาขยายความ เกิดจากการวิจยั คนควา 

หรือศึกษา ในหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนับเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา โดยแยกออกเปน ๓ แบบ ไดแก ดุษฎี

นิพนธ หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาเอก (Dissertation or Doctoral 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 

 

 

 

เพิ่มคํานิยาม เพื่อเปนหลักในการจัด

การศึกษาแบบตางๆ 
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ขอ ๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ จดั ควบคุม และอํานวยการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้ รวมทั้งมีหนาที่รวบรวมและ

เผยแพรขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ ใน

แตละหลักสูตร โดยปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนใน

การรักษามาตรฐานและคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

 

 

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนกัศึกษา 

๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ในแตละสาขาวิชา ดังนี ้

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 

เทียบเทา 

๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี

ระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ 

เทียบเทา 

Thesis) วิทยานิพนธ หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาโท (Master’s 

Thesis) และ การคนควาอิสระ (Independent Study) 

“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาที่ไมใช

ภาษาไทย 

ขอ ๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ จดั ควบคุม และอํานวยการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้ รวมทั้งมีหนาที่รวบรวมและ

เผยแพรขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยพิเศษ อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และผูทรงคุณวฒุิ ตลอดจน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ในแตละ

หลักสูตร โดยปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการ

รักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

และ หลักสูตรระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือ เทียบเทา 

๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี

ระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ 

เทียบเทา 

 

 

ยายขอความมาจาก ขอ ๒๓ เดิม 

และปรับขอความใหกระชับ 

 

 

เพิ่มขอความ 

เพิ่มขอความ 

 

 

 

เพิ่มขอความ “และเงื่อนไข” 

 

ยายขอความบางสวนไป ขอ ๖.๔ 

เพื่อความเขาใจที่ดีขึ้น 

เพิ่มคําวา “และ” เพื่อความชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 8/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 

เทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป) หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ 

เทียบเทา หรือ 

(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 

เทียบเทา ที่มีผลการเรียนดี (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

ตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไข 

ดังนี ้

(๓.๑) ยอมรับเงื่อนไขที่จะ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดบัปริญญาโทตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด 

(๓.๒) คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพจิารณาแลวเหน็วาสมควร

รับเขาเปนนักศึกษา 

๖.๒ ไมเคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติ 

จากสถาบันการศึกษาใด 

๖.๓ เปนผูที่ไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคใน

การศึกษา 

๖.๔ มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ ๗ การรับเขาศึกษา 

๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๕๐) หรือ กรณีที่มีผลการเรียนดี (มีคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐) อาจไดรับการพิจารณา

ใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือตามที่

กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๒ ไมเคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติ 

จากสถาบันการศึกษาใด 

๖.๓ เปนผูที่ไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคใน

การศึกษา 

๖.๔ มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ ๗ การรับเขาศึกษา 

 

ปรับขอความทั้งหมด และตัด

รายละเอียดออกบางสวน เพือ่ความ

กระชับ และความคลองตัวในการ

บริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนขอหาม 

 

เปนขอหาม 

 

เพิ่มขอความที่ยายมาจากขอ ๖.๑ 
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บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยกาํหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก แตอยู

ระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปน

นักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความวา นักศึกษาที่มี

คุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตร

ที่เรียนเต็มเวลา 

๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความวา นักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียน เพื่อ

ใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจยั โดยไมมีสิทธิ์รับปริญญา 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง จาก

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก แตอยู

ระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปน

นักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา (full time student) หมายความวา 

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา

ในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 

๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความวา นักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อ

ใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจยั โดยไมมีสิทธิ์รับปริญญา 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง จาก

มหาวิทยาลัย 

๘.๓ นักศึกษาทดลองเรียน หมายความวา นักศึกษาที่

ขาดคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขของการรับเขาบางประการ หรือมาสมัคร

เขาศึกษาไมตรงตามกําหนดภาคการศึกษา ที่สาขาวิชาเหน็วานาจะเปด

โอกาสใหนักศึกษาที่มีความประสงคจะเขาศึกษา ไดทดลองเรียน ตาม

เงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการ โดยไมมีสิทธิ์รับปริญญา 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง จาก

มหาวิทยาลัย และเมื่อผานเงื่อนไขตามที่กําหนดนั้นแลว จึงเปลี่ยน

 

มอบการคัดเลือกมอบให บว. 

เพื่อความคลองตัว และรวดเร็ว 

เนื่องจากปจจบุัน มีความแตกตาง 

และหลากหลายในการรับเขามาก 

 

 

 

เพิ่มขอความ “(full tme student)” 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มประเภทนกัศึกษาทดลองเรียน 

เชน กรณีที่นักศึกษารออนุมัติ

ปริญญา 
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ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอม

ดวยหลักฐานตางๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะ

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค หรือระบบหนวย

การศึกษา (module) 

(๑) ระบบทวภิาค คือ ระบบที่แบงการศึกษาใน ๑ 

ปการศึกษา ออกเปน ๒ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ

ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคฤดรูอน ซึ่งเปนภาคการศึกษา

ไมบังคับ ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห โดยจัดจํานวน

ชั่วโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศกึษาปกติ 

ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวย

กระบวนวิชา ที่จําเปนตองเปดสอนในภาคฤดูรอนเพื่อการฝกงาน ฝก

ภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและการ

จัดการกระบวนวิชานนั้นไมถือเปนการศึกษาภาคฤดูรอน แตใหถือ

เสมือนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

 

 

สภาพเปนนกัศึกษาเต็มเวลาได 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไป

ตามที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 

ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอม

ดวยหลักฐานตางๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะ

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษา ดังนี ้ 

 

๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบงการศึกษา

ใน ๑ ปการศกึษา ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาภาค

การศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ 

ซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคับ โดยจัดจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ

กระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวย

กระบวนวิชา ที่จําเปนตองเปดสอนในภาคการศึกษาพิเศษ หรือนอก

เวลาราชการ เพื่อการฝกงาน ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน 

กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้นไมถือเปน

การศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ แตใหถือเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของ

ภาคการศึกษาปกติ 

๑๐.๑.๒ ระบบการศึกษาตลอดป มีระยะเวลา 

 

<<< ใหบัณฑติวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับขอความ 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอยเปนแบบ

เดียวกันทั้งฉบับ และเพิ่มเติมคําวา 

“ปกติ” และเปลี่ยนคําวา “ภาคฤดู

รอน” เปน “ภาคการศึกษาพเิศษ” 

เพื่อความถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ปรับขอความ 

 

 

ปรับขอความ 

 

เพิ่มระบบการศึกษาตลอดป 
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(๒) ระบบหนวยการศึกษา (module) คือ ระบบที่

แบงชวงการจดัการเรียนการสอนใหเปนไปตามหัวขอการศึกษา โดยมี

ปริมาณการเรียนรู จํานวนชั่วโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับ

เกณฑกลางของระบบทวภิาค 

๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชา

ที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและกําหนดปริมาณความมากนอยของ

เนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิต

ใหเทียบกับเกณฑกลางของระบบทวภิาค ดังนี ้

(๑) กระบวนวชิาใดใชเวลาบรรยาย หรืออภิปราย

ปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ 

หนวยกิต 

(๒) กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลอง

หรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

การศึกษาไมนอยกวา ๔๐ สัปดาห โดยมีระยะเวลาเริ่มตนการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา และการสิ้นสุดการศึกษา ของแตละกระบวนวิชา

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา หรือ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในบางกระบวนวิชา โดยบัณฑติวิทยาลัยอาจ

กําหนดใหมี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปการศึกษาซึ่งเปนระยะ

การศึกษาไมบังคับเพิ่มขึ้นอีก โดยใชเวลาและจํานวนชั่วโมงเรียนตาม

เกณฑที่กําหนด และประกาศในแตละปสําหรับนักศึกษา แตละคน แต

ละชั้นป โดยไมตองลงทะเบียนใหม 

๑๐.๑.๓ ระบบหนวยการศกึษา (module) คือ 

ระบบที่แบงชวงการจดัการเรียนการสอนใหเปนไปตามหัวขอ

การศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนชั่วโมง และจํานวนหนวย

กิต เทียบเทากบัเกณฑกลางของระบบทวภิาค 

๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชา

ที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและกําหนดปริมาณความมากนอยของ

เนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิต

ใหเทียบกับเกณฑกลางของระบบทวภิาค ดังนี ้

๑๐.๒.๑ กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย หรือ

อภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๒ กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติ

ทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 
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(๓) กระบวนวชิาใดใชเวลาฝกงานหรือฝก

ภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 

(๔) วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระที่ใช

เวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

ปริมาณเปน ๑ หนวยกิต 

๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อใหนกัศึกษาสามารถเรียน

กระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิด

เงื่อนไขของกระบวนวิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานัน้ 

๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีชื่อกระบวนวชิาและรหัส

กระบวนวิชากาํกับไว 

๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยชื่อยอของ

สาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 

๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก 

โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับการศึกษาของกระบวนวิชา

ดังนี ้

“๗” “๘” “๙” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบั

บัณฑิตศึกษา 

“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีขั้นสูง 

“๑” “๒” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี

ขั้นตน 

๑๐.๒.๓ กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝก

ภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๔ ปริญญานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควา 

๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหเทียบปริมาณเปน ๑ หนวยกิต 

 

๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อใหนกัศึกษาสามารถเรียน

กระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิด

เงื่อนไขของกระบวนวิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานัน้ 

๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีชื่อกระบวนวชิาและรหัส

กระบวนวิชากาํกับไว 

๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยชื่อยอของ

สาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 

๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก 

โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับการศึกษาของกระบวนวิชา

ดังนี ้

“๗” “๘” “๙” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบั

บัณฑิตศึกษา 

“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีขั้นสูง 

“๑” “๒” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี

ขั้นตน 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

ปรับระบบเลขหวัขอยอย ตามนิยาม

ใหม ตัดคําวา “ไมนอยกวา” ออก 

และปรับคําวา “มี” เปน “เทียบ” 
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๑๐.๗ ในกรณทีี่ปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสวนงาน

ตรวจสอบวาไมมีนักศึกษาตกคางที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวน

วิชานั้น และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ 

ป 

ขอ ๑๑ หลักสูตร 

 

 

 

๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของ

มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 

(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเปน

สวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการและนกั

วิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความ

เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งขึ้น โดยมีหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ

๑๐.๗ ในกรณทีี่ปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสวนงาน

ตรวจสอบวาไมมีนักศึกษาตกคางที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวน

วชิานั้น และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ 

ป 

ขอ ๑๑ หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในรูปแบบพหวุิทยาการ 

วิทยาการขามศาสตร วิทยาการเปลี่ยนผาน หรือวิทยาการแถบกวาง 

โดยใหปริญญาหรือปริญญาควบ ดังนี ้

๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 

๑๑.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเปน

สวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนัก

วิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความ

เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งขึ้น โดยมีหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ

 

 

 

 

 

เพิ่มขอความเพื่อใหสามารถจัด

หลักสูตร ในลักษณะตางๆ ได ทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 

 

 

 

ปรับตามประกาศ กศ. ๒๕๕๘ 

ไมเคยมีเกณฑฯ ใชขอบังคับนี้เลย 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 
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สาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ 

ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

(๒) หลักสูตรปริญญาโท 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เนนการ

พัฒนานักวิชาการและนกัวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงใน

สาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวจิัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา

ความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวชิาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่

ตนเชี่ยวชาญกบัศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

หลักสูตรปริญญาโท แบงการศึกษาเปน ๒ แผน 

คือ 

แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยการ

ทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 

แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานพินธ 

แบบ ก๒ ทําวทิยานิพนธอยางนอย ๑๒ 

หนวยกิต และเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอยางนอย ๑๘ 

หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษา

รายวิชา และทําการคนควาแบบอิสระโดยทําการเรียนกระบวนวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต และทําการคนควาแบบ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ 

ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เนนการ

พัฒนานักวิชาการหรือนักวชิาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงใน

สาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวจิัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา

ความรูใหมไดอยางมีอิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ 

หนวยกิต 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท แบงการศึกษาเปน ๔ แบบ 

คือ 

แบบ ๑ เปนแบบที่เนนการวจิัย โดยการทํา

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

แบบ ๒ เปนแบบที่เนนการวจิัย โดยการทํา

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 

แบบ ๓ เปนแบบที่เนนการศึกษากระบวนวิชา 

โดยการศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา ไมนอยกวา ๒๔ 

หนวยกิต และการทําการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

แบบ ๔ เปนแบบที่เนนการศึกษากระบวนวิชา ไม

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 

 

ตัดขอความบางสวนออก 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 

 

 

 

ปรับระบบการศึกษาเปน ๔ แบบ 

เพื่อความสอดคลองกับระบบ

การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
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อิสระ ๓ ถึง ๖ หนวยกิต 

(๓) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ ระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมิใชเปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรปริญญาเอก เนนการพัฒนานักวิชาการและนกัวชิาชีพใหมี

ความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ 

สามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งขึ้น โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม

นอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ 

ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

(๔) หลักสูตรปริญญาเอก 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดมีาก หรือสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา เนนการพฒันานักวิชาการและนัก

วิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดย

กระบวนการวจิัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมี

อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา

ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร

อื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

นอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ ระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมิใชเปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรปริญญาเอก เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวชิาชีพใหมี

ความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ 

สามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งขึ้น โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม

นอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ 

ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

๑๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 

เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดมีาก หรือสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา เนนการพฒันานักวิชาการหรือนัก

วิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดย

กระบวนการวจิัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมี

อิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย 

 

 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 

 

 

ตัดขอความบางสวนออก และ

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 
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หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ 

โดยเนนการวจิัยเพื่อพฒันานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

 

แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั

โดยมีการทําวทิยานิพนธที่กอใหเกดิองคความรูใหม ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี ้

แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทจะตองทําวทิยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก จะตองทํา

วิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั 

โดยมีการทําวทิยานิพนธที่มีคุณภาพสูง เพือ่กอใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้

แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทจะตองทําวทิยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และ

ศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

แบบ ๒.๒ สําหรับผูสํา เร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก จะตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษาวิชาในระดบั

บัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

 

๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบงออกเปน ๒ 

หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ 

โดยเนนการวจิัยเพื่อพฒันานักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง คือ 

 

แบบ ๑ เปนแบบที่เนนการวจิัย โดยมีการ

ทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 

แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก จะตองทํา

วิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

แบบ ๒ เปนแบบที่เนนการวจิัย โดยมีการ

ทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง เพื่อกอใหเกดิความกาวหนาทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้

แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ 

หนวยกิต 

แบบ ๒.๒ สําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก จะตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 

และ “ชั้น” เปน “ขั้น” 

เปลี่ยนคําวา “แผนการศึกษา” เปน 

“แบบ” 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนคําวา “แผนการศึกษา” เปน 

“แบบ” 

เปลี่ยนคําวา “และ” เปน “หรือ” 

 

 

เติมคําวา “กระบวน” 

 

 

 

เติมคําวา “กระบวน” 

 

ปรับหลักสูตรเปน ๓ ประเภท 
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ประเภท คือ 

(๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) 

หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อ

หลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาที่ใช

ภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือ

ความจําเปนดวยก็ได 

(๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความวา หลักสูตร

สาขาวิชาใดวชิาหนึ่งที่มีโครงสรางกระบวนวิชา และวธิีการสอนที่

เปนมาตรฐานสากล ซึ่งเปดโอกาสใหนกัศึกษาไทยและนักศึกษา

ตางชาติไดศึกษารวมกนัโดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรยีน

การสอน 

 

 

๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษา

ของแตละหลักสูตร ดังนี ้

(๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของ

ระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา 

(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน

สองเทาของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา 

(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาดังนี ้

(๓.๑) สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๗ ปการศึกษา 

 

๑๑.๓.๑ หลักสูตรปกติ (regular program) 

หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อ

หลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาที่ใช

ภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือ

ความจําเปนดวยก็ได 

๑๑.๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ (international 

program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีโครงสราง

กระบวนวิชา ซึ่งเปดโอกาสใหนกัศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติได

ศึกษารวมกันโดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

๑๑.๓.๓ หลักสูตรสองภาษา (bilingual program) 

หมายความวา หลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น

เปนสื่อหลักในการเรียนการสอนรวมกับภาษาไทย 

๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษา

ของแตละหลักสูตร ดังนี ้

๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใชเวลาการศึกษาปกติ ๑ ปการศึกษา 

หรือเทียบเทา หรือตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใชเวลาศึกษาปกติ 

๒ ปการศึกษา หรือเทียบเทา 

๑๑.๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) ผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๕ ปการศึกษา หรือเทียบเทา 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย และปรับ

การเขียนภาษาอังกฤษในวงเล็บ 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย และเพิ่ม 

วงเล็บภาษาอังกฤษ และตัด

ขอความบางสวนออก 

 

เพิ่มประเภทหลักสูตรสองภาษา 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย และปรับ

ใหสอดคลองกับเกณฑ กศ. ๒๕๕๘ 

 

ใชคําวา “ปกติ” แทนคําวา “ไมเกิน” 

สําเร็จกอนหรือหลังเวลาปกติได 

 

 

ใชคําวา “ปกติ” แทนคําวา “ไมเกิน” 
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(๓.๒) สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาโท หรือเทียบเทา ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะใน

กรณีที่มีความจําเปนทางวิชาการหรือมีเหตุสุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ 

ดังนี ้

(๑) นักศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนด บัณฑิตวทิยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาขยายเวลา

การศึกษาตอไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน ๒ ครั้ง 

 

(๒) นักศึกษาที่จะไดรับอนมุัติใหขยายเวลา

การศึกษาตอได ผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ จะตองมี

ความกาวหนาอยางเดนชัด 

(๓) การขยายเวลาการศึกษาตอ เมื่อรวมระยะเวลา

ทั้งหมดแลวตองไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ดังนี ้

(๓.๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

หรือประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงตองไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

(๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ตองไมเกิน ๕ 

ปการศึกษา 

(๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ 

ปการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และตองไมเกนิ ๖ ปการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

โทหรือเทียบเทา 

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จ

(๒) ผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๓ ปการศึกษา หรือเทียบเทา 

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะใน

กรณีที่มีความจําเปนทางวิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ 

ดังนี ้

๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

๑๑.๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ตองไมเกิน ๕ ป

การศึกษา 

๑๑.๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอ

ในระดบัปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

(๒) สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๖ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จ

 

ใชคําวา “ปกติ” แทนคําวา “ไมเกิน” 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอยอย และปรับ

ระบบการขอขยายเวลาการศกึษา 

เพื่อความชัดเจนในกรอบเวลาของ

การศึกษา 
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การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยูได ทั้งนี้ ใหเปนไป

ตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ 

 

 

 

 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยจดัใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาค

การศึกษา และใหนกัศึกษาถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท ใหมีอา

จรยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่ใหคําแนะนาํ และใหคําปรึกษาตลอดจน

แนะแนวการศกึษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษา 

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอกทําหนาที่

วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา 

๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให

ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนกัศึกษาลงทะเบียน

กระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตาม

ระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา 

การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยูได ทั้งนี้ ใหเปนไป

ตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ 

๑๑.๗ การจดัหลักสูตรในลักษณะพิเศษอื่นๆ เชน 

หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน หรือ

หลักสูตรวิทยาการรูปแบบตางๆ ใหจัดทําเปนโครงการเสนอ

มหาวิทยาลัยพจิารณาเปนกรณีไป 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยจดัใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาค

การศึกษา และใหนกัศึกษาถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท ใหมี

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษา

ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศกึษา 

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธนักศึกษาปริญญาเอกทําหนาที่

วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําดุษฎีนิพนธ

ของนักศึกษา 

๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให

ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนกัศึกษาลงทะเบียน

กระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตาม

ระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา 

 

 

 

เพิ่มขอความเพื่อความคลองตัวใน

การบริหารจัดการในลักษณะพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม 

ตามนิยามใหม 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 20/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระ

คาธรรมเนียมตางๆ และมหาวิทยาลัยไดรับหลักฐานครบถวนแลว 

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยไดอักษรลําดับขั้น 

B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไมได และใหถือวาการ

ลงทะเบียนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้เปนโมฆะ 

 

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละ

ภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกนิ ๑๕ หนวยกิต 

สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกนิ ๖ หนวยกิต 

 

ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาใน

ภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกวา ๑๕ หนวยกิต ใน

ภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกติ ในภาคฤดูรอนไดโดยให

คณบดีของสวนงานที่นกัศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวา

การลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิด

เงื่อนไขนั้น ใหไดรับอักษรลําดับขั้น W 

๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวม

ศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดยไดรับ

อักษรลําดับขั้น V 

หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรลําดับ

ขั้น V แลว ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผล

เปนอักษรลําดบัขั้นที่มีการนาํมาคิดคาลําดับขั้น หรืออักษรลําดับขั้น S 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระ

คาธรรมเนียมตางๆ และมหาวิทยาลัยไดรับหลักฐานครบถวนแลว 

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยไดอักษรลําดับขั้น 

B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไมได และใหถือวาการ

ลงทะเบียนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้เปนโมฆะ ยกเวนกระบวนวิชาที่

กําหนดใหสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได 

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละ

ภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกนิ ๑๕ หนวยกิต 

สําหรับภาคการศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน ๖ 

หนวยกิต 

ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาใน

ภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกวา ๑๕ หนวยกิต ใน

ภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกติ ในภาคการศึกษาพิเศษ

ไดโดยใหคณบดีของสวนงานที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพจิารณาอนุมัติ 

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวา

การลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิด

เงื่อนไขนั้น ใหไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน W 

๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวม

ศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดยไดรับ

อักษรสถานะการศึกษา เปน V 

หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรสถานะ

การศึกษา V แลว ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและ

ประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้นที่มีการนํามาคิดคาลําดับขั้น หรืออักษร

 

 

 

 

เพิ่มขอความ 

 

 

 

เปลี่ยนคําวา “ภาคฤดูรอน” เปน 

“ภาคการศึกษาพิเศษ” 

 

 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม ขอ ๑๔.๓.๓ 

 

 

ตามนิยามใหม ขอ ๑๔.๓.๓ 

 

 

ตามนิยามใหม ขอ ๑๔.๓.๒ 
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หรือ U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ ใหมีแนวปฏิบัติเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แตในภาคการศึกษานัน้

ประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํา

กิจกรรมอื่นใด ใหดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบริการและชําระ

คาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๔ การลงทะเบียนของนกัศึกษาสมทบ ใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๔.๑ ใหมีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ 

ครั้ง 

 

๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นใน

การวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา โดยแบงการ

กําหนดอักษรลําดับขั้นเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น 

อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการ

ประเมินผล 

๑๔.๓ อักษรลําดับขั้น ความหมาย และคาลําดับขั้น 

 

ผลการศึกษา S หรือ U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติ

เปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แตในภาคการศึกษานัน้

ประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํา

กิจกรรมอื่นใด ใหดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบริการและชําระ

คาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๔ การลงทะเบียนของนกัศึกษาสมทบ และนักศึกษา

ทดลองเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๔.๑ ใหมีการประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแตละหนวยการศึกษา ภาคการศึกษา หรือปการศึกษา 

แลวแตกรณ ี

๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัด

และประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา โดยแบงการกําหนด

อักษรแสดงผลการศึกษาเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับขั้น (grade) ที่มี

คาลําดับขั้น อักษรผลการศึกษา (result) และอักษรสถานะการศึกษา 

(status) ที่ยังไมมีการประเมินผล หรือไมมีการประเมินผล 

๑๔.๓ อักษรแสดงผลการศึกษา ความหมาย และคา

ลําดับขั้น 

 

ตามนิยามใหม 

<<< เตรียมปรับปรุงประกาศฯ บว. 

 

 

 

 

 

เพิ่มประเภทนกัศึกษา 

 

 

 

 

สําหรับกรณี หนวยการศกึษา หรือ 

การศึกษารายป 

 

ปรับนิยามใหม เพื่อความชัดเจน

ถูกตองของขอความ และ

ความหมาย 

 

 

ตามนิยามใหม 
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๑๔.๓.๑ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ให

กําหนดดังนี ้

อักษรลําดับขั้น ความหมาย คาลําดับขั้น 

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 อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ให

กําหนดดังนี ้

อักษรลําดับขั้น ความหมาย 

S เปนที่พอใจ (SATISFACTORY) 

V เขารวมศึกษา (VISITING) 

U ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

W ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

๑๔.๓.๓ อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล 

ใหกําหนดดังนี้ 

อักษรลําดับขั้น ความหมาย 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE) 

P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด 

๑๔.๓.๑ อักษรลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี ้

 

อักษรลําดับขั้น ความหมาย คาลําดับขั้น 

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 อักษรผลการศึกษาที่ไมมีคาลําดับขั้น 

ใหกําหนดดังนี้ 

อักษร ความหมาย 

S เปนที่พอใจ (satisfactory) 

U ไมเปนที่พอใจ (unsatisfactory) 

 

 

๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ที่ไมมีการ

ประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) 

P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in 

ตัดขอความออก 

 

ปรับระบบการเขียนภาษาอังกฤษให

เปนแบบเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม 

 

 

ปรับระบบการเขียนภาษาอังกฤษ 

ยายกลุมอักษรบางตัวใหอยูใน

ประเภทเดียวกัน ตรงตามนยิาม 

 

ปรับนิยามใหมใหชัดเจนขึ้น 

 

 

ปรับระบบการเขียนภาษาอังกฤษ 

ปรับระบบการเขียนภาษาอังกฤษ 
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(INPROGRESS) 

 

 

T วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ยังอยู

ในระหวางการดําเนินการ (THESIS/INDEPENDENT STUDY IN 

PROGRESS) 

๑๔.๔ อักษรลําดับขั้น I แสดงวา การประเมินผลใน

กระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากมีเหตุสุดวสิัยที่ทําใหการ

วัดผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรลําดับขั้น I ตองไดรับการ

อนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานที่

กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู 

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผล

เพื่อแกอักษรลําดับขั้น I ใหเสร็จสมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรียนสุดทาย

ของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ

เปลี่ยนอักษรลําดับขั้น I เปนอักษรลําดับขั้น F หรือ U 

 

๑๔.๕ อักษรลําดับขั้น P แสดงวา กระบวนวิชานัน้ยังมี

การเรียนการสอนตอเนื่องอยูยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาค

การศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่หลักสูตร

กําหนด 

อักษรลําดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและ

ประเมินผลแลว ทั้งนี้ ตองกอนวันสุดทายของกําหนดการสอบไล

ประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพน

progress) 

V เขารวมศึกษา (visiting) 

W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

T ปริญญานิพนธ ยังอยูในระหวางการ

ดําเนินการ (thesis in progress) 

 

๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I แสดงวา การประเมินผล

ในกระบวนวชิานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ เนือ่งจากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําให

การวัดผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรสถานะการศึกษา I 

ตองไดรับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

สวนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู 

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผล

เพื่อแกอักษรสถานะการศึกษา I ใหเสร็จสมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรียน

สุดทายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา I เปนอักษรลําดับขั้น F 

หรือ U แลวแตกรณ ี

๑๔.๕ อักษรสถานะการศึกษา P แสดงวา กระบวนวิชา

นั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู โดยยังไมมีการวัดและ

ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบาง

กระบวนวิชาที่หลักสูตรกําหนด 

อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวดั

และประเมินผลแลว ทั้งนี ้ตองกอนวนัสุดทายของกําหนดการสอบไล

ประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพน

 

ยายมาจากขอ ๑๔.๓.๒ 

ยายมาจากขอ ๑๔.๓.๒ 

ตามนิยามใหม และ 

ปรับระบบการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

ตามนิยามใหม 

 

ตามนิยามใหม 

 

 

 

ตามนิยามใหม 

 

ตามนิยามใหม 

เพิ่มคําวา “แลวแตกรณ”ี 

ปรับนิยามใหม 

เพิ่มคําวา “โดย” 

 

 

ตามนิยามใหม 
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กําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น P ใหเปน

อักษรลําดับขั้น F หรือ U 

๑๔.๖ อักษรลําดับขั้น T แสดงวายังไมมีการวัดและการ

ประเมินผลวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัย

อยูในระหวางดําเนินการ 

๑๔.๗ อักษรลําดับขั้น V แสดงวา นักศึกษาได

ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวมศึกษา โดยไมตองเขารับการ

วัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไมครบตามที่กําหนด

หรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนด สําหรับการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V 

เปน W 

๑๔.๘ อักษรลําดับขั้น W แสดงวา 

(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตาม

ขอ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

(๒) การลงทะเบียนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่

กําหนดในขอ ๑๒.๑.๕ 

(๓) การเรียนไมเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ 

๑๔.๗ 

(๔) นักศึกษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศึกษา

นั้น 

(๕) นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

กําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา P ให

เปนอักษรลําดบัขั้น F หรือ อักษรผลการศึกษา U แลวแตกรณี 

๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงวายงัไมมีการวดั

และการประเมินผลปริญญานิพนธ เนื่องจากการวจิัยอยูในระหวาง

ดําเนินการ 

๑๔.๗ อักษรสถานะการศึกษา V แสดงวา นักศึกษาได

ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวมศึกษา โดยไมตองเขารับการ

วัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไมครบตามที่กําหนด

หรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนด สําหรับการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรสถานะ

การศึกษา V เปน W 

๑๔.๘ อักษรสถานะการศึกษา W แสดงวา 

๑๔.๘.๑ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปน

โมฆะ ตามขอ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

๑๔.๘.๒ การลงทะเบียนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่

กําหนดในขอ ๑๒.๑.๕ 

๑๔.๘.๓ การเรียนไมเปนตามเงื่อนไขที่กําหนด

ตามขอ ๑๔.๗ 

๑๔.๘.๔ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาค

การศึกษานัน้ 

๑๔.๘.๕ นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาที่

ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ตามนิยามใหม และ 

เพิ่มคําวา “แลวแตกรณ”ี 

ตามนิยามใหม 

ตามนิยามใหม 

 

ปรับนิยามใหม 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม 

 

ตามนิยามใหม 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 
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(๖) นักศึกษาไมผานการพิจารณาหวัขอโครงราง

ฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาคเรียนแรกที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ/

การคนควาแบบอิสระ 

(๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือ

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน 

๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษา

ตองไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวา C ตองลงทะเบียน

เรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก จนกระทั่งไดอักษรลําดบัขั้นไมต่ํากวา 

C 

กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษร

ลําดับขั้น S หรือ U นักศึกษาตองไดอักษรลําดับขั้น S หากนักศึกษาได

อักษรลําดับขั้น U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซํ้าอีกจนกวา

จะไดรับอักษรลําดับขั้น S 

๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ในสวนที่เกีย่วกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวน

วิชา การวัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานั้นโดย

อนุโลม 

การพิจารณาเงื่อนไขที่ตองผานกอนของแตละกระบวน

วิชา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนกระบวนวิชานั้นๆ 

๑๔.๑๑ อักษรลําดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูก

นํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

 

๑๔.๘.๖ นักศึกษาไมผานการพิจารณาหวัขอโครง

รางปริญญานิพนธ (thesis proposal) ในระดับสาขาวิชา ในภาค

การศึกษาแรกที่มีการลงทะเบียนปริญญานพินธ 

๑๔.๘.๗ กรณเีหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือ

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน 

๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษา

ตองไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวา C ตองลงทะเบียน

เรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก จนกระทั่งไดอักษรลําดบัขั้นไมต่ํากวา 

C 

กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษรผล

การศึกษา S หรือ U นักศึกษาตองไดอักษรผลการศึกษา S หาก

นักศึกษาไดอักษรผลการศึกษา U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา

นั้นซํ้าอีกจนกวาจะไดรับอักษรผลการศึกษา S 

๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ในสวนที่เกีย่วกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวน

วิชา การวัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานั้นโดย

อนุโลม 

การพิจารณาเงื่อนไขที่ตองผานกอนของแตละกระบวน

วิชา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนกระบวนวิชานั้นๆ 

๑๔.๑๑ อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะ

การศึกษา S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

เพิ่มขอความและ 

ตามนิยามใหม 

 

 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม 

ตามนิยามใหม 

ตามนิยามใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม 
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๑๔.๑๒ การนบัหนวยกิตสะสม 

(๑) กระบวนวชิาที่นักศึกษาไดอักษรลําดบัขั้น A, 

B+, B, C+, C หรือ S เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตของกระบวนวิชานั้น

เปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา

ใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรไดเพยีงครั้งเดียวและใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวน

กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําได ใหนับหนวย

กิตสะสมไดทุกครั้ง 

การนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา จะไม

นับรวมหนวยกิตของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตน 

(๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่

มีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทากัน ใหนบัหนวยกิตสะสมเฉพาะ

กระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเทานั้น 

๑๔.๑๓ มหาวทิยาลัยคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

จากจํานวนหนวยกิต และคาลําดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่

นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน ยกเวน กระบวนวิชาที่ไดรับอักษรลําดับ

ขั้นตามขอ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตน และใน

หลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานพินธ นอกจากนั้น หากกระบวนวิชาใดที่

มหาวิทยาลัยกาํหนดใหลงทะเบียนเรียนซํ้าได และนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ ครั้ง ใหคิดทุกครั้ง 

๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ยใหนําเอาผล

คูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับขั้นของแตละกระบวนวิชา ตาม

๑๔.๑๒ การนบัหนวยกิตสะสม 

๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาที่นกัศึกษาไดอักษรลําดับ

ขั้น A, B+, B, C+, C หรืออักษรผลการศึกษา S เทานั้น จึงจะนับหนวย

กิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๑๔.๑๒.๒ ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียน

กระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรไดเพยีงครั้งเดียวและใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย 

ยกเวนกระบวนวิชาที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําได ใหนับ

หนวยกิตสะสมไดทุกครั้ง 

การนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา จะไม

นับรวมหนวยกิตของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นตน 

๑๔.๑๒.๓ ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียน

กระบวนวิชาที่มีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทากนั ใหนับหนวยกิต

สะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวชิาใดเทานัน้ 

๑๔.๑๓ การคํานวณคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ย คิดจาก

จํานวนหนวยกิต และคาลําดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นกัศึกษา

ไดลงทะเบียนเรียน รวมทั้งกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนซ้ํา ยกเวน 

กระบวนวิชาที่ไดรับอักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะ

การศึกษาตามขอ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดบัปริญญาตรีขั้นตน และ

หลักสูตรที่ทําเฉพาะปริญญานิพนธ 

 

๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ยใหนําเอาผล

คูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับขั้นของแตละกระบวนวิชา ตาม

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

ตามนิยามใหม 

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

 

 

 

 

 

 

ปรับระบบการจัดเรียงหัวขอใหม 

 

 

ปรับขอความใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

เพิ่มความกระชับในขอความ 

ตามนิยามใหม 

 

ตามนิยามใหม 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 27/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิต

ทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้นที่มี

คาลําดับขั้น นอกจากที่ระบุไวในขอ ๑๔.๑๑ ในการหารนี้ ใหมี

ทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณทีี่ทศนิยมตําแหนงที่ ๓ มีคาตั้งแต ๕ ขึ้น

ไปใหปดคาทศนิยมตําแหนงที่ ๒ ขึ้น 

๑๔.๑๕ กรณทีี่นักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว

ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอนกระบวนวิชานั้นเขาไวใน

หลักสูตรสาขาวิชาอื่นได ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานที่รับเทียบโอนกระบวน

วิชานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา 

การใหอักษรลําดับขั้นในกระบวนวิชาใด ไมถูกตอง ไมเปนไปตาม

หลักเกณฑ หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํา นาจสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้น เพื่อทําการสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว 

และใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา ให

เปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกติให

เปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา 

๑๗.๑ ทุกหลักสูตรตองกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดย ระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ประกอบดวย ๔ ประเดน็หลัก คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร

ขอ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิต

ทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้นที่มี

คาลําดับขั้น นอกจากที่ระบุไวในขอ ๑๔.๑๑ ในการหารนี้ ใหมี

ทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณทีี่ทศนิยมตําแหนงที่ ๓ มีคาตั้งแต ๕ ขึ้น

ไปใหปดคาทศนิยมตําแหนงที่ ๒ ขึ้น 

๑๔.๑๕ กรณทีี่นักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว

ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอนกระบวนวิชานั้นเขาไวใน

หลักสูตรสาขาวิชาอื่นได ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานที่รับเทียบโอนกระบวน

วิชานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา 

การใหอักษรลําดับขั้นในกระบวนวิชาใด ไมถูกตอง ไมเปนไปตาม

หลักเกณฑ หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้น เพื่อทําการสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว 

และใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา ให

เปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกติให

เปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับขอความใหเปนแบบเดยีวกัน 

<<< เตรียมปรับปรุงประกาศ บว. 

ปรับขอความใหเปนแบบเดยีวกัน 

<<< เตรียมทําประกาศ มช. 

ใหจดัทําเปนประกาศ บว. แทน 

<<< เตรียมทําประกาศ มช. 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 28/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให

คําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

๑๗.๒ โครงสราง อํานาจหนาที่ และแนวปฏิบัติใดๆ อัน

จะนําไปสูวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

๑๗.๓ ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหมี

คุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป 

๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงคจะขอใชหลักสูตรปรับปรุง

ลาสุด ใหยืน่คํารองผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติการขอใชหลักสูตรปรับปรุงดังกลาว 

ขอ ๑๘ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีจํานวนไมนอยกวา ๕ 

คน โดยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตร

ในเวลาเดียวกนัไมได 

ทั้งนี้ การเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกันที่มีการจดัการเรียนการสอนในภาค

ปกติเหมือนกนั ใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตร ๑ หลักสูตร เวนแต

เปนหลักสูตรสาขาวิชารวมที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ตน

ประจําอยูแลวใหสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดอีก ๑ 

หลักสูตร 

สําหรับกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตร

ความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารยประจําของสถาบันอื่นในความ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดขอ ๑๘ ของเดิมออก เนื่องจาก

ไมสอดคลองตามเกณฑ กศ. 

๒๕๕๘ ซึ่งไดปรับเพิ่มเติมไวใน 

ขอ ๔ นิยาม “อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร” แลว 

 

 

 

 

<<< วรรค ๓ ยายไปเปนสวนหนึ่ง

ใน ขอ ๔ นยิาม “อาจารยประจํา” 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 29/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รวมมือนั้นใหถือเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย และหากยังไม

มีสถาบันใดแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลว ใหสามารถ

แตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 

ขอ ๑๙ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ

หลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก 

๑๙.๑ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับ

ปริญญาโท เปนผูใหคําแนะนําและดแูลการจัดแผนการศกึษาของ

นักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร และขอบังคับ ตลอดจนเปนที่

ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจาํเปนและเหมาะสม 

๑๙.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ 

๑๙.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มี

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก เปน

ผูใหคําแนะนําและดแูลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ได และ

ใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/

การคนควาแบบอิสระหลัก 

๑๙.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มี

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก ทําหนาที่

วางแผนการศึกษา แนะนําการศึกษา และการทําวิทยานพินธของ

 

 

 

ขอ ๑๘ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ

หลัก 

๑๘.๑ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่

ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่ใหคําแนะนําและดแูลการจัดแผนการศึกษา

ของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร และขอบังคับ ตลอดจน

เปนที่ปรึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม 

๑๘.๒ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

 

๑๘.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ใหมี

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก เปนผูใหคําแนะนําและดูแลการ

ทําปริญญานิพนธ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจจะอยูใน

รูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต ๒ คนขึ้นไป และใหกรรมการ ๑ คน 

ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักก็ได 

 

๑๘.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ทําหนาที่ใหคําแนะนํา วางแผน

การศึกษา และการทําดุษฎีนพินธของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุด

 

 

 

ขอ ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ถูกยกเลิกตาม

ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปรับ

ขอความ “วิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ” เปน “ปริญญานิพนธ” 

และ “วทิยานพินธ” เปน “ดุษฎี

นิพนธ” เปนบางแหงแลวแตกรณี 

พรอมกับปรับเรียงเลขหัวขอใหม 

 

ตามนิยามใหม 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย เพิ่ม “ให” 

ตามนิยามใหม โดย “ปริญญา

นิพนธ” ณ ที่นี้ หมายถึง 

วิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ 

 

เพิ่มคําวา “ก็ได” 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย 

ตามนยิามใหม 

ตามนิยามใหม 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 30/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้จะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน 

และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ

หลัก 

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก จะตองเปนอาจารย

ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๒๑ 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานพินธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก ใหประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้ง 

ขอ ๒๐ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวมจะเปนอาจารยประจําใน

บัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษกไ็ด 

การแตงตั้งอาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวม ใหประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้ง 

ขอ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย 

๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต ประกาศนยีบัตร

บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท 

๒๑.๑.๑ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ตองมีคุณสมบัติ

ดังนี ้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

นี้มีจํานวนอยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปน

อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

 

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

ตองเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐ 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธหลัก ใหประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําสวนงาน

เปนผูแตงตั้ง 

ขอ ๑๙ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธรวม จะเปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษ

ก็ได 

การแตงตั้งอาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธรวม ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

สวนงานเปนผูแตงตั้ง 

ขอ ๒๐ จํานวน คุณวฒุิ และคุณสมบัติอาจารย 

๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

๒๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

 

ตามนิยามใหม 

 

เลื่อนยอหนาใหตรงกับ ขอ ๑๘ และ

ตามนิยามใหม (ยอหนาแบบเดิม

อาจตีความผิดเจตนารมณ) 

เลื่อนยอหนาใหตรงกับ ขอ ๑๘ 

อ.ที่ปรึกษาปริญญานิพนธควรทํา

หนาที่ อ.ที่ปรึกษาทั่วไปไดดวย 

ปรับเลขขอ และใชตามนยิามใหม 

 

 

 

ใชตามนิยามใหม 

 

ปรับเลขหัวขอ และปรับขอความทั้ง 

ขอ ๒๐ ใหเปนไปตามเกณฑ กศ. 

๒๕๕๘ ปรับระบบการจัดเรียง

หัวขอ แยกตามระดับการศึกษา 
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ศาสตราจารย 

๒๑.๑.๒ อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

หรืออาจารยพเิศษ ก็ได 

(๒) ในกรณีที่เปนอาจารยประจําใน

บัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวฒุิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการสอนและการทํา

วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก/การ

คนควาแบบอิสระหลักตองมีคุณสมบัติ ดงันี ้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๑.๔ อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม/การ

คนควาแบบอิสระรวมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

หรืออาจารยพเิศษ ก็ได 

(๒) ในกรณีที่เปนอาจารยประจํา ใน

(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนัน้ๆ 

๒๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 

อยางนอย ๕ คน 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

๒๐.๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยผูสอน 

และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือใน

สาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 

(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวน

คุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวชิาที่สอน

มาแลว ไมนอยกวา ๖ ป 

๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๒๑.๑.๓ เดิม เทียบกับขอ 

๒๐.๓.๓ ในรางใหม 
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บัณฑิตวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรูความชํานาญใน

วิชาการหรือวชิาชีพ 

๒๑.๑.๕ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ ตองมีคุณสมบัติดงันี ้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

เรื่อง ในกรณทีี่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

(๔) มีความรูในเนื้อหาและวธิีการสอบ

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

ทั้งนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ ตองประกอบดวยอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก/รวม หรือ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก/รวม ตองไมเปนประธาน

๒๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนัน้ๆ 

๒๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 

อยางนอย ๕ คน 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

๒๐.๒.๓ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยผูสอน 

และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของ

กระบวนวิชาที่สอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเพิ่ม “อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป” 
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กรรมการสอบ แตตองเขารวมอยูในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ/

การคนควาแบบอิสระดวยทุกครั้ง โดยอาจรวมในฐานะกรรมการสอบ

หรือผูเขารวมฟงก็ได 

๒๑.๑.๖ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ

ดังนี ้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวา ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๑.๗ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทาใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

(๓) เปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหรือ

การคนควาแบบอิสระและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานพินธหรือการ

คนควาแบบอิสระ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนัน้ 

๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวน

คุณวุฒิปริญญาเอก แตทั้งนี้ ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวชิาที่สอน

มาแลว ไมนอยกวา ๔ ป 

๒๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท 

๒๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

๒๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน

อยางนอย ๓ คน 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

๒๐.๓.๓ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตอง

เปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๒๐.๓.๓ ในรางใหม เทียบกับ

ขอ ๒๑.๑.๓ ในขอบังคับเดมิ 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 34/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

๒๑.๒.๑ อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

หรืออาจารยพเิศษ ก็ได 

(๒) ในกรณีที่เปนอาจารยประจําใน

บัณฑิตวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณดานการสอนและการ

ทําวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก ตอง

มีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทาใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และ

มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 

(๒) อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม 

(ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

กรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิต

วิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเชนเดยีวกบัอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพมิพเผยแพรในวารสารที่มี ชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่

ยอมรับในระดบัชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกบัหัวขอวทิยานิพนธหรือ

การคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมี

คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามที่กําหนด จะตองเปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ โดยผานความเหน็ชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ 

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวม

ไมนอยกวา ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานิพนธหลักหรือรวม แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 35/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๒.๓ อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม ตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

หรืออาจารยพเิศษก็ได 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

เรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและ

กรรมการสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๒.๕ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๑) กรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดยีวกับอาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธหลัก 

(๒) กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอง

มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ หรือกรณพีิเศษ เชนเดยีวกับอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานิพนธรวม 

๒๐.๓.๕ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยผูสอน 

และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือใน

สาขาวิชาของกระบวนวิชาที่สอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 

(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 

๒๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

๒๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน

อยางนอย ๓ คน 

 

 

 

 

 

 

ปรับเพิ่ม “อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 36/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

เรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

(๔) มีความรูในเนื้อหาและวธิีการสอบ

วิทยานิพนธ 

ทั้งนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตอง

ประกอบดวยอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก/รวม ตอง

ไมเปนประธานกรรมการสอบแตตองเขารวมอยูในกระบวนการสอบ

วิทยานิพนธดวยทุกครั้ง โดยอาจรวมในฐานะกรรมการสอบ หรือ

ผูเขารวมฟงกไ็ด 

๒๑.๒.๖ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชานั้น หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

(๓) มีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

๒๐.๔.๓ อาจารยที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธ ตองเปน

อาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนพินธหลัก ตอง

เปนอาจารยประจําหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติดังนี ้

(๑.๑) มีความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๑.๒) มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ อยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปน

ผลงานวิจัย 

(๒) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนพินธรวม ตอง

มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

กรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิต

วิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเชนเดยีวกบัอาจารยที่

ปรึกษาดุษฎีนพินธหลัก 

กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 37/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๑.๒.๗ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) เปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 

และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนใน

หลักสูตรนั้น 

(๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการระดับศาสตราจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพมิพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่

ยอมรับในระดบันานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหวัขอดุษฎีนิพนธ 

ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมี

คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามที่กําหนด จะตองเปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ โดยผานความเหน็ชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๔.๔ อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตร  และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา 

๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมี

คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี

นิพนธหลัก 

(๒) กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอง

มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดยีวกับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี

นิพนธรวม 

๒๐.๔.๕ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยผูสอบ

วัดคุณสมบัติ อาจารยผูสอน และอาจารยพเิศษ 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเพิ่ม “อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป” 

และ “อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ” 
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ขอ ๒๒ หนาที่และภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก/การคนควาแบบอิสระหลักใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๓ การสอบภาษาตางประเทศ 

“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาที่ไมใชภาษา

หลักในประเทศที่เปนภูมิลําเนาของนักศึกษา และใชเปนเครื่องมือใน

การศึกษาคนควาความรูเพื่อการทําวิทยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ 

๒๓.๑ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผล

การเทียบความรูภาษาตางประเทศ โดยการสอบหรืออื่นๆ ที่ผานเกณฑ

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของ

กระบวนวิชาที่สอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 

(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

ในกรณีกระบวนวิชาที่สอนไมใชกระบวนวิชาใน

สาขาวิชาหลักของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวชิาการต่ํากวารอง

ศาสตราจารย ทําหนาที่อาจารยผูสอนได 

กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรร

หาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจาํนวน

นักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปน

รายกรณ ี

ขอ ๒๑ หนาที่และภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธหลัก/รวม ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๒๒ เงื่อนไขภาษาตางประเทศ ที่ใชเปนเครื่องมือใน

การศึกษาคนควาความรูเพื่อการทําปริญญานิพนธ ใหเปนไปตาม

เกณฑและวิธีการที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอยอย ตามนยิามใหม 

และเพิ่มคําวา “/รวม” 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย และปรับให

เปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 
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ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย กอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข การผานการเทียบความรู

ภาษาตางประเทศเปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา 

๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะกําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบผาน

ภาษาตางประเทศหรือไม ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

๒๓.๓ นักศึกษาชาวตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาหลัก และมีภูมิลําเนามาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา

ราชการ ถือวาผานเงื่อนไขการเทียบใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ หากผูเรียนชาวตางประเทศรายใดที่เรียนใน

หลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ และมีการทําวิทยานพินธเรื่องที่

เกี่ยวของกับประเทศไทย สามารถใชการเทียบความรูภาษาไทยเปน

เงื่อนไขของการผานภาษาตางประเทศได 

ขอ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปน

การสอบเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถของนักศึกษา

ปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ ทั้งนี ้

(๑) นักศึกษาที่จะสอบ ตองไดรับความเหน็ชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และยืน่คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 

(๒) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานแตงตั้งอาจารย

ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลักเปน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปน

การสอบเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถของนักศึกษา

ปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ ทั้งนี ้

๒๓.๑ นักศึกษาที่จะสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก กอนการยื่นคํารองตอบัณฑิต

วิทยาลัย 

๒๓.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานแตงตั้งอาจารย

ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธหลักเปน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย 

 

ปรับตามนิยามใหม 

ปรับระบบหัวขอ 

ปรับตามนิยามใหม และเพิม่

ขอความ 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

 

ตามนิยามใหม 
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ประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ ๑ คนที่มาจากสาขาวิชา

เดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ

รวมของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น 

(๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนนิการสอบแลว 

ใหประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิต

วิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธิ์

สอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม ทั้งนี้ การสอบ

แกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจาก

การสอบครั้งแรก 

ในกรณีที่นักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจยืน่คํารองตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา 

เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑติวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเปน

นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ

กันได 

ขอ ๒๕ การสอบประมวลความรู (comprehensive 

examination) เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูในแนวกวาง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และ

ความสามารถในการนําเอาความรูมาแกปญหา ผูมีสิทธิ์สอบตอง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผาน

กระบวนวิชาบังคับโดยไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C 

๒๕.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกบันักศึกษา

ปริญญาโท แผน ข สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก หรือปริญญา

ประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ ๑ คนที่มาจากสาขาวิชา

เดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธรวม

ของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น 

๒๓.๓ เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบ

แลว ใหประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลตอ

บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธิ์

สอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม ทั้งนี้ การสอบ

แกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจาก

การสอบครั้งแรก 

ในกรณีที่นักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจยืน่คํารองตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา 

เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑติวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเปน

นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ

กันได 

ขอ ๒๔ การสอบประมวลความรู (comprehensive 

examination) เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูในแนวกวาง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และ

ความสามารถในการนําเอาความรูมาแกปญหา ผูมีสิทธิ์สอบตอง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผาน

กระบวนวิชาบังคับโดยไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา C 

๒๔.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกบันักศึกษา

ปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สําหรับนกัศึกษาปริญญาโท แบบ ๑ 

 

ตามนิยามใหม 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย และปรับ

ระบบการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย 

ตามนิยามใหม 
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เอก ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น 

๒๕.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนนิการดังนี ้

(๑) ใหนกัศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดย

ผานความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก 

(๒) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผู

แตงตั้งอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน เปน

คณะกรรมการสอบประมวลความรู 

(๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู

ดําเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

รายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบแกตัวได

อีก ๑ ครั้งโดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 

ขอ ๒๖ การทาํวิทยานิพนธ หรือ การคนควาแบบอิสระใหมี

แนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ทั้งนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ 

หรือการคนควาแบบอิสระใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การจัดการทรัพยสินทางปญญา และให

มีการทําความตกลงกันเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๒๗ การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 

และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น 

๒๔.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนินการดังนี ้

๒๔.๒.๑ ใหนกัศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรือ

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

๒๔.๒.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวน

งานเปนผูแตงตั้งอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน 

เปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

๒๔.๒.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู

ดําเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

รายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบแกตัวได

อีก ๑ ครั้งโดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 

ขอ ๒๕ การทาํปริญญานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอน

เปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

ทั้งนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการทําปริญญา

นิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การ

จัดการทรัพยสินทางปญญา และใหมีการทําความตกลงกันเปนลาย

ลักษณอักษร 

ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ไดแกกรณีดังตอไปนี ้

 

๒๖.๑ ตาย 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

ตามนิยามใหม 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอยอย และตามนิยาม

ใหม 

 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอยอย และปรับเพิ่ม

ขอความใหอยูในบรรทัดเดยีวกัน 

ปรับเลขหัวขอยอย 
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(๒) ลาออก 

(๓) โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖ 

(๕) ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และมิไดรักษาสถานภาพการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวัน

เปดภาคการศึกษาปกติ 

(๖) เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรใน

ขอ ๑๑.๔ นับตั้งแตวนัเปดภาคการศึกษาแรก 

(๗) เปนนักศึกษาที่ไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา 

๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติ เปนตนไป 

(๘) เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไมผานการวดั

คุณสมบัติ และไมไดรับอนมุัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหโอนเปน

นักศึกษาปริญญาโท ตามขอ ๒๔ 

(๙) เปนนักศึกษาที่ไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงราง

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่

กําหนด ดังนี ้

(๙.๑) ระดับปริญญาโท เมื่อศึกษาครบ ๒ ป

การศึกษา 

(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ป

การศึกษา 

(๑๐) เปนนักศึกษาในมหาวทิยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษา

ปกติแตไมมีหนวยกิตสะสม ยกเวนหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ 

๒๖.๒ ลาออก 

๒๖.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖ 

๒๖.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และมิไดรักษาสถานภาพการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวัน

เปดภาคการศึกษาปกติ 

๒๖.๖ เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามที่กําหนด

ไวในขอ ๑๑.๔ นับตั้งแตวนัเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

๒๖.๗ เปนนักศึกษาที่ไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอย

กวา ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติ เปนตนไป 

๒๖.๘ เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไมผานการ

วัดคุณสมบัติ และไมไดรับอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยใหโอนเปน

นักศึกษาปริญญาโท ตามขอ ๒๓ 

๒๖.๙ เปนนักศึกษาที่ไมผานการอนุมัติหวัขอและโครง

รางปริญญานิพนธ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาํหนด ดังนี ้

 

๒๖.๙.๑ ระดบัปริญญาโท ทุกแบบการศกึษา เมื่อ

ศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา 

๒๖.๙.๒ ระดบัปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา 

เมื่อศึกษาครบ ๓ ปการศึกษา 

๒๖.๑๐ เปนนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาค

การศึกษาปกติแลวไมมีหนวยกิตสะสม ยกเวนหลักสูตรที่มีเฉพาะ

ปรับเลขหัวขอยอย 

ปรับเลขหัวขอยอย 

ปรับเลขหัวขอยอย 

 

ปรับเลขหัวขอยอย 

 

 

ปรับขอความเพื่อความชัดเจนใน

การปฏิบัติ 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย 

 

ปรับเรียงเลขหวัขอยอย 

 

 

ใชตามนิยามใหม 

 

 

ปรับเลขหัวขอยอย และ 

เพิ่มความชัดเจน 

ปรับเลขหัวขอยอย และ 

เพิ่มความชัดเจน 

ปรับเลขหัวขอยอย 

เปลี่ยนคําวา “แต” เปน “แลว” 
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(๑๑) เปนนกัศึกษาที่สอบไมผานการสอบประมวล

ความรูตามขอ ๒๕ 

(๑๒) ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกาํหนด 

(๑๓) เปนผูสําเร็จการศึกษา 

(๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๘ การลา 

๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอด

ภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระ

คาธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว 

๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปน

นักศึกษา ใหยืน่คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติใหลาออก

แลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่นใบลา

ออกใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๒๙ การกลับเขาเปนนักศึกษา 

๒๙.๑ เมื่อสอบผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาใหม

ได 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว 

หรือเปนกรณทีี่พนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๗(๒), (๖), (๗), 

(๘), (๙) และ (๑๑) สามารถนํากระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษาไวไมเกิน 

๕ ป นับจากวนัที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานัน้ๆ มาใชใน

วิทยานิพนธ 

๒๖.๑๑ เปนนกัศึกษาที่สอบไมผานการสอบประมวล

ความรูตามขอ ๒๔ 

๒๖.๑๒ ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกาํหนด 

๒๖.๑๓ เปนผูสําเร็จการศึกษา 

๒๖.๑๔ มหาวทิยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๗ การลา 

๒๗.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอด

ภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระ

คาธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว 

๒๗.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปน

นักศึกษา ใหยืน่คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติใหลาออก

แลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๒๘ การกลับเขาเปนนักศึกษา 

๒๘.๑ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไป

แลว หรือที่พนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๖, ๒๖.๗, 

๒๖.๘, ๒๖.๙ และ ๒๖.๑๑ แลวผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษา

ใหม สามารถนํากระบวนวชิาเดิมที่เคยศึกษาไวไมเกนิ ๕ ป นับจาก

วันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานัน้ๆ มาใชในการศึกษาไดอีก 

 

 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับเลขหัวขอ 

 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับเลขหัวขอ 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอ 

 

ตัดขอความออก 

<<< ไมจําเปนตองออกประกาศ 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับเลขหัวขอ 

ปรับระบบการเขียนใหมรวมกัน 

ปรับเลขหัวขออางอิงใหม 
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การศึกษาไดอีกตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๙.๒ เมื่อตองการคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษา 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปน

นักศึกษา ตามขอ ๒๗(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพ

การเปนนกัศึกษาได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

 

๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให

พนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยได

อีก 

 

ขอ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ในภาคการศึกษาสุดทายที่นกัศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา 

นักศึกษาตองไปรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียน

และประมวลผล แลวแจงใหสวนงานที่สังกัดทราบ โดยผานอาจารยที่

ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก/การคนควาแบบ

อิสระหลัก 

นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตอง

ผานเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของ

หลักสูตรนั้นๆ 

(๒) มีผลการศึกษาไดคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

 

๒๘.๒ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ตองการคืน

สถานภาพการเปนนักศึกษา หลังจากที่พนสภาพการเปนนักศึกษา 

ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ อาจขอคืนสถานภาพการ

เปนนักศึกษาได โดยยื่นคํารองตอบัณฑิตวทิยาลัย เพื่อเสนอตอ

มหาวิทยาลัยพจิารณาเปนกรณีไป 

๒๘.๓ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให

พนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุทุจริต ประพฤติมิชอบ ขัดตอ

จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยไดอีก 

ขอ ๒๙ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ในภาคการศึกษาสุดทายที่นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร นักศึกษาตองไปรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาที่

สํานักทะเบียนและประมวลผล แลวแจงใหสวนงานที่สังกัดทราบ โดย

ผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตอง

ผานเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

๒๙.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรนั้นๆ 

๒๙.๒ มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

<<< ไมจําเปนตองออกประกาศ 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

ปรับระบบการเขียนใหม 

ปรับเลขหัวขออางอิงใหม 

<<< ไมจําเปนตองออกประกาศ 

 

ปรับเลขหัวขอ 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอ 

 

ปรับขอความใหชัดเจน 

 

 

ตามนิยามใหม 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 
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หลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐ และคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชา

เฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวน หลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ 

 

(๓) มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบ

หรือวิธีการอื่นๆ 

(๔) สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท แผน ข และสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และ

นักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบ

ประมวลความรู 

(๕) สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานพินธ/การ

คนควาแบบอิสระ 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจะตองจัดทําเปน

ภาษาอังกฤษ 

(๖) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ หรือ 

แผน ก แบบ ก๒ ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร

นั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถคนหาหรือ

ตรวจสอบไดในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือมี

การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

เวนแต สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป ทัศนศิลป หรือสื่อศิลปะ 

อาจมีการนําผลงานวิทยานิพนธออกเผยแพรตอสาธารณชนใน

หลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐ และคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชา

เฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวน หลักสูตรที่มีเฉพาะดษุฎีนิพนธหรือ

วิทยานิพนธ 

๒๙.๓ มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการ

สอบหรือวิธีการอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๔ สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ และหลักสูตรที่กําหนด

เงื่อนไขใหมีการสอบประมวลความรู 

 

๒๙.๕ สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ 

 

ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธจะตองจดัทําเปนภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบเปนกรณไีป 

๒๙.๖ ผลงานปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หรือมี

การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น ตามที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด ในแตละระดบั และหรือ 

แบบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ตามนิยามใหม 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

ตัดขอความบางสวนออกเพื่อ 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

ตามนิยามใหม และ 

ปรับเพิ่มขอความเพื่อความคลองตัว 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ และตาม

ประกาศ กศ. ๒๕๕๘ โดยจัดทํา

เปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัยแทน

การกําหนดรายละเอียดไวใน

ขอบังคับ โดยนําความในขอ (๖) ถึง 

(๙) เดิม และเพิ่มเกณฑวารสาร ISI, 

Scopus, Pub Med และWeb of 

Science ไวดวย 

<<< เตรียมจดัทําประกาศ บว. 
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รูปแบบซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตีพิมพหรือเสนอตอ

ที่ประชุมวิชาการฯ 

(๗) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ 

ผลงานวิทยานพินธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตอง

ดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (peer review) กอนการตพีิมพและเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร 

(๘) การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จ

การศึกษาโดยนักศึกษา จะตองเปนไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา

ของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย ๑ เรื่อง 

ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถกําหนดมาตรฐานวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวชิาการ โดยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๙) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร

นั้นๆ 

(๑๐) มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการ

พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ

ปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต

ชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙.๗ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการ

พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ

ปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต

ชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๙.๘ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสรางสรรคผลงานที่มีความชอบธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับระบบเลขหัวขอ 

 

 

 

เพิ่มเติมขอ ๒๙.๘ เนนเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรม 
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ขอ ๓๑ การอุทธรณ 

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่ง หรือมีคําวินิจฉัยในเรื่อง

ใดอันเกี่ยวกับขอบังคับนี้ หากนักศึกษาไมเห็นดวยกับคําสั่ง หรือคํา

วินิจฉัยนั้น ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่

ไดรับทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําสั่งหรือคําวินิจฉัย

ของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด 

ขอ ๓๒ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีพิเศษ ใหอธิการบดมีีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่

เห็นสมควร 

การใดที่มิไดกาํหนดตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจออก

ประกาศ ระเบียบ ตามที่ขอบังคับกําหนด ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้ แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ลงนาม) เกษม วัฒนชยั 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วฒันชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และชอบดวยกฎหมาย เปนไปตามความเปนจริงที่ปราศจากอคติ ไม

ตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จ ไมละเมิดสิทธิผูอื่น ไมโจรกรรม ไม

คัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรางผลงานซ้ํา (plagiarism) 

ขอ ๓๐ การอุทธรณ 

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่ง หรือมีคําวินิจฉัยในเรื่อง

ใดอันเกี่ยวกับขอบังคับนี้ หากนักศึกษาไมเห็นดวยกับคําสั่ง หรือคํา

วินิจฉัยนั้น ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่

ไดรับทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําสั่งหรือคําวินิจฉัย

ของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด 

ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจออก

ประกาศ ระเบียบ ตามที่ขอบังคับกําหนด และใหมีอํานาจในการ

วินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับและใหถือ

เปนที่สิ้นสุด และหรือ ใหมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงนาม) เกษม วฒันชยั 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วฒันชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอ 

 

 

 

 

 

ปรับเลขหัวขอ และยุบรวมขอความ 

 

 

 

 

 

ตัดขอความ “ทั้งนี้ …” ออก 

 

 

 



เปรียบเทียบขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ กับ (ราง) ๒๕๕๙ 48/48 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคญัของการปรับปรุงขอบังคบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ปรับนิยามศัพทและเกณฑตางๆ ใหสอดคลองกับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เชน อาจารยประจํา อาจารยประจํา

หลักสูตร และเพิ่มนยิามศัพทใหม เพื่อความชัดเจนและทันสมัย ไดแก อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พหวุิทยาการ วทิยาการขามศาสตร สหวิทยาการ วิทยาการเปลี่ยนผาน 

วิทยาการแถบกวาง ปริญญาควบ ปริญญาคู ปริญญารวม และปริญญาที่สอง (ขอ ๔) เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน 

๒. การรับนักศึกษาเขาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แทนการประกาศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อความรวดเร็วในการดําเนนิงาน (ขอ ๗) 

๓. ปรับใหมีประเภทของนักศึกษาทดลองเรียน เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพยีง นกัศึกษาเต็มเวลา กับ นักศึกษาสมทบ (ขอ ๘.๓) แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไป

ตามที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 

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 (ไมมีการทําปริญญา

นิพนธ เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต หรือสําหรับผูที่ทํางานแลว เพื่อการติดตามเทคโนโลยี โดยไมตองทําวิจยั) 

๖. เพิ่มความคลองตัวในการจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปริญญาควบ ความรวมมือ หรือวิทยาการแบบตางๆ ใหทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาเปนกรณีไป (ขอ ๑๑.๗) 

๗. ยกระดับมาตรฐานอาจารยในระดับบัณฑติศึกษา ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอ ๑๑.๑) 

๘. ปรับระบบการเรียกลําดับขั้น ใหสื่อความหมายที่ถูกตอง โดยกําหนด อักษรแสดงผลการศึกษา มี ๓ อยาง ไดแก อักษรลําดับขั้น อักษรผลการศึกษา และอักษรสถานะการศึกษา 

(ขอ ๑๔.๒ และ ๑๔.๓) 

๙. ยกระดับมาตรฐานการสําเร็จการศึกษาใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เนนการเผยแพรผลงานระดับชาติตองอยูในฐานขอมูล 

TCT Tier-1 และ ผลงานระดับนานาชาติอยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS, Pub Med, Web of Science, ACI หรือ ไดรับการจดอนุสิทธิบัติหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่ง

เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น (ขอ ๒๙.๖) ทั้งนี้ โดยจัดทําเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัยแทน 

๑๐. เนนเรื่องเรื่องความซื่อสัตย สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ (ขอ ๒๙.๘) 

๑๑. ปรับระบบการเขียนเลขหวัขอ และหวัขอยอย ใหเปนระบบเดียวกันทั้งฉบับ 


