
มคอ. 7 ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 48 _2560  หลกัสตูร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
(หลกัสตูรนานาชาติ) เอกสารแนบ หน้า 150 

 

เอกสารแนบ 64 
สําเนาข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

- สําเนา – 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 

 เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพ

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓ ) มาตรา ๖๔  มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม ครั้งที่   ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง

ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้   

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔”  

  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีสําหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   

เป็นต้นไป  แต่ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ังหรือประกาศอ่ืนใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ 

ซ่ึงขัด หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี้  

               “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

               “บัณฑิตวิทยาลัย”       หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        “ส่วนงาน”                 หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย หรือส่วนงานวิชาการที่

เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้ 
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   “อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

ที่ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซ่ึงมีหน้าที่หลัก

ทางด้านการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

        ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือของ

หลายสถาบัน อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนให้ถือเป็นอาจารย์

ประจําในความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย 

     “อาจารย์พิเศษ”หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือมี

ความรู้ ความชํานาญในวิชาการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์

พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  

   “อาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําที่ มี

คุณสมบัติครบถ้วนในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ 

และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที่ข้างต้น 

   “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา ซ่ึงอาจได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ตามที่หลักสูตรกําหนด 

    “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”   หมายความว่า  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่

ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุมและอํานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม 

ข้อบังคับน้ี  รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา อาจารย์

พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดยปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

   ๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

 

        ๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรระดับปริญญาโท   
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    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

         ๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   

    (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖ ป ีหรือ 

       (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  

         ๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก    

    (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก (มีค่า

ลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ข้ึนไป) หรือ 

   (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ   

    (๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดี 

(มีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 

                                   (๓.๑)  ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด 

                               (๓.๒)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา

พิจารณาแล้วเหน็ว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  ๖.๓ เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

     ๖.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา 

  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกหรือวิธีการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป   

   ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตามข้อ 

๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

  ๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา   

  ๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิ์รับปริญญา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรช้ันสูงจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
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     ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพ่ือข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือว่า

สละสิทธิ์ 

  ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา 

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (module)     

                                 (๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒  

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี 

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจํานวน

ช่ัวโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

      ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จําเป็นต้องเปิดสอนใน

ภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการ

กระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน  แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

             (๒) ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมง และจํานวนหน่วยกิต เทียบเท่า

กับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค  

  ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและ

กําหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตให้

เทียบกับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้    

    (๑) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต   

    (๒) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

    (๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

    (๔) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต  

  ๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของ

กระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

  ๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ  มีชื่อกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชากํากับไว้ 

  ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยช่ือย่อของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 
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  ๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)  

แสดงถึงระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังนี้ 

   “๗”  “๘”  “๙”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

   “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 

   “๑”   “๒”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันต้น  

  ๑๐.๗ ในกรณีที่ปดิสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้างที่

จะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ป ี

 ข้อ ๑๑ หลักสูตร 

  ๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๑๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

    เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีลักษณะ

เบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน โดยมี

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต   

    หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญา

โทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ

หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

    (๒) หลักสูตรปริญญาโท 

   เป็นหลักสูตรสําหรบัผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน

สาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี

ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน

เช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี     

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต   

   หลักสูตรปริญญาโท  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 

   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 

    แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
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    แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒  หน่วยกิตและเรียน

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการศึกษารายวิชา และทําการค้นคว้าแบบอิสระ 

โดยทําการเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทําการค้นคว้าแบบ

อิสระ ๓ ถึง ๖ หน่วยกิต    

   (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

   เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  

๖ ปี หรือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซ่ึงมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า ๒๔ หน่วยกิต 

                         หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ

หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

   (๔) หลักสูตรปริญญาเอก  

   เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผล

การเรียนดีมาก หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิก

แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

    หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

     แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

     แบบ ๑.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

     แบบ ๑.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก  จะต้องทาํวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

    แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี

คุณภาพสูง เพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม 

ดังนี้ 
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     แบบ ๒.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

     แบบ ๒.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

  ๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

   (๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นส่ือหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาท่ีใช้ภาษาต่างประเทศเป็น

ส่ือในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเป็นด้วยก็ได้ 

   (๒ ) หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ มี

โครงสร้างกระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงเปดิโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษา

ต่างชาติได้ศึกษาร่วมกันโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 

   ๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้

เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา  

    (๒) หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตาม

แผนกําหนดการศึกษา  

   (๓) หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาดังนี้ 

          (๓.๑) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน ๗ ปีการศึกษา   

          (๓.๒) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท หรือเทียบเท่า ให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

     ๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ทําได้เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็นทางวิชาการ 

หรือมีเหตุสุดวิสัย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

     (๑) นักศึกษาที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  บัณฑิต

วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๒ 

ครั้ง 

    (๒) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ผลงานวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าแบบอิสระ จะต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด  

                             (๓) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนดดังนี้ 
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   (๓.๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงต้องไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

   (๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

   (๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาข้ัน

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

                     ๑๑.๖  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

กําหนด อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้ ทั้งน้ี ให้

เป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ   

 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  

  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา

ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

            ๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงและระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปทําหน้าที่ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาตลอดจน

แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 

             ๑๒ .๑ .๒  นักศึกษาในระดับปริญญาเอก  ให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกทําหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทํา

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

   ๑๒ .๑ .๓  การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ ดําเนินการตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยหากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตาม

ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ

มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

   ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรลําดับข้ัน B ข้ึนไป จะลงทะเบียนกระบวน

วิชานั้นซํ้าอีกไม่ได้ และให้ถือว่าการลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ 

   ๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียน

กระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  สําหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษา

อาจลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนได้

โดยให้คณบดีของส่วนงานที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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   ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และ

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น  ให้ได้รับอักษรลําดับข้ัน W 

   ๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ โดยได้รับอักษรลําดับข้ัน V  

   หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรลําดับข้ัน V แล้ว ประสงค์จะ

เปล่ียนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรลําดับข้ันที่มีการนํามาคิดค่าลําดับข้ันหรืออักษร

ลําดับข้ัน S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้

บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือทํากิจกรรมอ่ืนใด ให้ดําเนินการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ

และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๓ การบอกเพ่ิมและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ๑๔.๑ ให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

  ๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรลําดับข้ันและค่าลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาใน   

แต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับข้ันเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรลําดับข้ันที่มีค่าลําดับข้ัน

อักษรลําดับข้ันที่ไม่มีค่าลําดับข้ัน และอักษรลําดับข้ันที่ยังไม่มีการประเมินผล 

   ๑๔.๓ อักษรลําดับข้ัน ความหมาย และค่าลําดับข้ัน  

   ๑๔.๓.๑ อักษรลําดับข้ันที่มีค่าลําดับข้ัน ให้กําหนด ดังนี้ 

    อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย   ค่าลําดับข้ัน 

             A  ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)   ๔.๐๐ 

        B+          ดีมาก (VERY GOOD)  ๓.๕๐ 

    อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย   ค่าลําดับข้ัน 

            B       ดี  (GOOD)                    ๓.๐๐ 

               C+     ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)    ๒.๕๐ 
              C              พอใช้ (FAIR)                        ๒.๐๐ 

               D+          อ่อน (POOR)                        ๑.๕๐ 

              D            อ่อนมาก (VERY POOR)           ๑.๐๐ 

                 F              ตก (FAILED)                     ๐.๐๐ 
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   ๑๔.๓.๒ อักษรลําดับข้ันที่ไม่มีค่าลําดับข้ัน ให้กําหนด ดังนี้ 

                อักษรลําดับข้ัน            ความหมาย 

     S            เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

     U            ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

                              V       เข้าร่วมศึกษา (VISITING) 

                                    W              ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

   ๑๔.๓.๓ อักษรลําดับข้ันที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนดดังนี้ 

                      อักษรลําดับข้ัน        ความหมาย                

                                    I                 การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

          P                  การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด  

                                                                    (IN PROGRESS) 

                    T            วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน                      

                                                                    ระหว่างการดําเนินการ (THESIS/     

                                                                    INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

       ๑๔.๔ อักษรลําดับข้ัน I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชาน้ันยังไม่เสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําให้การวัดผลไม่สามารถดําเนินการได้ การให้อักษรลําดับข้ัน I ต้องได้รับการ

อนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู่  

  นักศึกษาต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรลําดับข้ัน I ให้เสร็จ

สมบูรณ์ก่อน ๒ สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัย

จะเปล่ียนอักษรลําดับข้ัน I เป็นอักษรลําดับข้ัน F หรือ U 

  ๑๔.๕ อักษรลําดับข้ัน P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่  

ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งน้ี ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่

หลักสูตรกําหนด 

   อักษรลําดับข้ัน P จะถูกเปล่ียนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งน้ี ต้องก่อน 

วันสุดท้ายของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น

กําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษรลําดับข้ัน P ให้เป็นอักษรลําดับข้ัน F หรือ U 

  ๑๔.๖ อักษรลําดับข้ัน T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือ     

การค้นคว้าแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างดําเนินการ 

   ๑๔.๗ อักษรลําดับข้ัน V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม

ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่กําหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด

สําหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรลําดับข้ัน V เป็น W  



มคอ. 7 ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 48 _2560  หลกัสตูร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
(หลกัสตูรนานาชาติ) เอกสารแนบ หน้า 160 

 

  ๑๔.๘ อักษรลําดับข้ัน W แสดงว่า 

   (๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

   (๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๑๒.๑.๕ 

   (๓) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามข้อ ๑๔.๗ 

   (๔) นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   (๕) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ 

  

       (๖) นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาค

เรียนแรกที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

    (๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกกระบวน

วิชาที่ลงทะเบียน 

  ๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรลําดับข้ันไม่ตํ่ากว่า C 

หากได้ต่ํากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซํ้าอีกจนกระทั่งได้อักษรลําดับข้ันไม่ต่ํากว่า C  

   กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรลําดับข้ัน S หรือ U นักศึกษาต้องได้

อักษรลําดับข้ัน S หากนักศึกษาได้อักษรลําดับข้ัน U ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซํ้าอีกจนกว่าจะ

ได้รับอักษรลําดับข้ัน S 

  ๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีในส่วนท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม การถอน

กระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 

  การพิจารณาเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ    

  ๑๔.๑๑ อักษรลําดับข้ัน S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณค่าลําดับข้ันสะสม

เฉล่ีย (Grade Point Average, GPA) 

  ๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 

   (๑) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C หรือ S เท่านั้น 

จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับหน่วย

กิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้นกระบวน

วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ลงทะเบียนซํ้าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

    การนับหน่วยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของกระบวน

วิชาระดับปริญญาตรีข้ันต้น 
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   (๓ ) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวิชา

เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

   ๑๔.๑๓  มหาวิทยาลัยคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียจากจํานวนหน่วยกิต และค่าลําดับ

ข้ันของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรลําดับข้ันตาม

ข้อ   

๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันต้นและในหลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้นหาก

กระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ลงทะเบียนเรียนซํ้าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ 

ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง 

  ๑๔.๑๔  การคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียให้นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับ       

ค่าลําดับข้ันของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิต

ทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลด้วยอักษรลําดับข้ันที่มีค่าลําดับข้ัน นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 

๑๔.๑๑ ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง ในกรณีที่ทศนิยมตําแหน่งที่ ๓  มีค่าตั้งแต่ ๕  ข้ึนไปให้ปัด

ค่าทศนิยมตําแหน่งที่ ๒ ข้ึน 

  ๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหน่ึง อาจขอ

เทียบโอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนได้ ทั้งน้ี ต้องได้รับอนุมั ติจากประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย

ทราบ 

   ๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรลําดับข้ันในกระบวน

วิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอํานาจส่ังแต่งตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนเพ่ือทําการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอํานาจส่ังการ

ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๕ การเปล่ียนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา  

    ๑๗.๑ ทุกหลักสูตรต้องกําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและ

วิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

    ๑๗.๒ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะนําไปสู่วิธีการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ป ี
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   ๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์      

ที่ปรึกษา เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว 

  ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕  คน โดยแต่ละคนจะเป็นอาจารย์

ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

    ทั้งนี้ การเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกันที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเหมือนกัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ 

หลักสูตร  เว้นแต่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตนประจําอยู่แล้วให้สามารถ

เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร 

    สําหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย

สถาบัน อาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

และหากยังไม่มีสถาบันใดแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์

ประจําหลักสูตรได้    

 ข้อ ๑๙ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก  

  ๑๙.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  

       อาจารย์ ที่ ปรึกษาทั่ ว ไป สําหรับนัก ศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต  หรือ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้คําแนะนําและดูแลการจัดแผนการศึกษาของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความ   

จําเป็นและเหมาะสม  

 

  ๑๙.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

   ๑๙.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/

การค้นคว้าแบบอิสระหลัก เป็นผู้ให้คําแนะนําและดูแลการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ   

    ทั้งนี้  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ

คณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปก็ได้ และให้กรรมการ ๑ คน ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

         ๑๙ .๒ .๒  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ทําหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนําการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีจํานวนอย่างน้อย ๓ คน และให้กรรมการ ๑ คน ทําหน้าที่

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

   อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก

จะต้องเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ 
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  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบ

อิสระหลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วม 

จะเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ 

  การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้า

แบบอิสระร่วม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 

   ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์ 

  ๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ปริญญาโท   

    ๒๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

  

ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

              ๒๑.๑.๒ อาจารย์ผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้   

      (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํา

กว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   ๒๑.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 

รับปริญญา 

   ๒๑.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้   
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     (๒ ) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา หรือมีความรู้ความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ 

    ๒๑.๑.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑ ) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

    (๓)  มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

     (๔) มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ 

   ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วย

อาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า

แบบอิสระหลัก /ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ ในกระบวนการสอบ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกครั้ง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้าร่วมฟังก็ได้   

   ๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

    (๒) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือเป็น 

ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา   

        ๒๑.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

    (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

     (๓) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระและ/

หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น 

    ๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 

    (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

  ๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๒๑.๒.๑ อาจารย์ผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒ ) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   ๒๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 

รับปริญญา 

   ๒๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

เรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา   

    (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

   ๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั  



มคอ. 7 ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 48 _2560  หลกัสตูร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
(หลกัสตูรนานาชาติ) เอกสารแนบ หน้า 166 

 

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

    ๒๑.๒.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑ ) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    (๔) มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําในบัณฑิต

วิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

     อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง  โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบ หรือ

ผู้เข้าร่วมฟังก็ได้   

    ๒๑.๒.๖ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 

รับปริญญา  

   ๒๑.๒.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

               (๒ ) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ /หรืออาจารย์ ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น 

               (๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

 ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 
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  “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความว่า ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักในประเทศที่เป็นภูมิลําเนา

ของนักศึกษา  และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ 

   ๒๓.๑ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ

โดยการสอบหรืออ่ืนๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์   

            สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข  การผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็น

เงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา 

  ๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะกําหนด

เงื่อนไขให้มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศหรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

  ๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิลําเนามาจาก

ประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมี

การทําวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรู้ภาษาไทยเป็นเงื่อนไข

ของการผ่านภาษาต่างประเทศได้  

 ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อม

และความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ 

   (๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

และยื่นคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  (๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจํานวนนั้นให้มีกรรมการ 

๑ คน ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ

นักศึกษาปริญญาเอกนั้น  

  (๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบ

วัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑  สัปดาห์หลังวันสอบ 

                     สําหรับนักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดยต้องยื่น

คําร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจาก

การสอบครั้งแรก  

   ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 
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 ข้อ ๒๕  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพ่ือทดสอบ

ความรู้ในแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการ

นําเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และ

สอบผ่านกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรลําดับข้ันไม่ต่ํากว่า C  

   ๒๕.๑ การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข สําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  

            ๒๕.๒ การสอบประมวลความรู้ให้ดําเนินการดังนี้  

   (๑) ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

   (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย ๓ คน เป็น

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้   

    (๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ดําเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ  

   สําหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้งโดยต้องยื่นคําร้องขอสอบ

ใหม่ 

 ข้อ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าแบบอิสระให้มีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

  ทั้งนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบ

อิสระให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มีการ

ทําความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อ ๒๗  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   (๔) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๖    

  (๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้รักษาสถานภาพ

การศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

   (๖) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแต่วันเปิดภาค

การศึกษาแรก 
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  (๗) เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาค

การศึกษาปกติ เป็นต้นไป  

  (๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับ

อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔ 

  (๙) เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

(๙.๑) ระดับปริญญาโท  เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา     

(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา    

   (๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม

ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๑๑) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๒๕ 

   (๑๒) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    (๑๓) เป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

   (๑๔) มหาวิทยาลัยส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

 ข้อ ๒๘ การลา 

   ๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปี

การศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้

ชําระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 

  ๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคําร้องต่อบัณฑิต

วิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งน้ี ข้ันตอนการยื่นใบลา

ออกให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๙ การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๒๙.๑ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือเป็นกรณีท่ีพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สามารถนํากระบวนวิชาเดิมที่เคย

ศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้ในการศึกษาได้อีกตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ๒๙.๒ เมื่อต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

   นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาที่ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗

(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้   ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย 
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   ๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มี

สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีก 

 ข้อ ๓๐ การเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาต้องไปรายงาน

ตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัดทราบ โดยผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก  

  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

   (๒) มีผลการศึกษาได้ค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

และค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๓) มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอ่ืนๆ 

    (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และ

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขให้มีการสอบ

ประมวลความรู้ 

    (๕) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

    ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดทําเป็นภาษาอังกฤษ   

    (๖) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก๑   หรือ แผน ก แบบ ก๒ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถ

ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร  

    เว้นแต่ สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือส่ือศิลปะ อาจมีการนําผลงาน

วิทยานิพนธ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตีพิมพ์หรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ    

   (๗) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อน

การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร  
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   (๘) การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือการสําเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา 

จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย ๑ 

เรื่อง 

   ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถกําหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยให้

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    (๙) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

    (๑๐) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิ

ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์  

   เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําส่ัง หรือมีคําวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับน้ี 

หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับคําส่ัง หรือคําวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับ

แต่วันที่ได้รับทราบคําส่ังหรือคําวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่

ส้ินสุด 

 ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  

                     ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอํานาจส่ังการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

  การใดที่มิได้กําหนดตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ตามที่

ข้อบังคับกําหนด ซ่ึงต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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