
สรปุรายละเอียดประกาศของบณัฑิตวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้องกบั 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

--------------------------------------------------------------- 
บงัคบัใช้กบันักศึกษารหสั 54 เป็นต้นไป 
1.  ระยะเวลาการศกึษาทัง้หมด เมือ่รวมขยายเวลาแลว้ ตอ้งไมเ่กนิดงันี้  
   -  ปรญิญาโท    ไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา  (4 ปีการศกึษา + 1 ปีการศกึษา) 
  -  ปรญิญาเอก  (ฐานโท) ไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา  (5 ปีการศกึษา + 1 ปีการศกึษา) 
 -  ปรญิญาเอก  (ฐานตร)ี ไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา  (7 ปีการศกึษา + 1 ปีการศกึษา) 
2.  การขยายระยะเวลาการศกึษา  ใหน้กัศกึษายืน่ค ารอ้งภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั  กอ่นวนัสดุทา้ย 
    ของภาคการศกึษาปกตทิีจ่ะครบระยะเวลาการศกึษา โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 
3.  การลงทะเบยีนกระบวนวชิา 
   3.1  ภาคปกตลิงทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 15 หน่วยกติ  ภาคฤดรูอ้น ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ 
   3.2  กระบวนวชิาบงัคบัของแต่ละสาขาวชิา นกัศกึษาตอ้งไดอ้กัษรล าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
                 หากต ่ากว่า C ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซ ้าอกีจนกระทัง่ไดล้ าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
4. การสอบประมวลความรู ้ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโท แผน ข และนกัศกึษาปรญิญาเอก 
      ผูม้สีทิธิส์อบตอ้งลงทะเบยีนกระบวนวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสตูร และสอบผา่นกระบวนวชิา 
    บงัคบัโดยไดอ้กัษรล าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
5. การเสนอหวัขอ้โครงรา่งวทิยานิพนธ ์และการท าคน้ควา้อสิระ 
  -  ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก2  และแผน ข  ตอ้งมหีน่วยกติมากกว่าหรอืเทา่กบั 6 หน่วยกติ 
  -  ปรญิญาเอก  ผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ
 -  ผา่นการเทยีบความรูภ้าษาต่างประเทศ 
6.  หากหวัขอ้โครงรา่งวทิยานิพนธแ์ละการท าคน้ควา้อสิระไมผ่า่นการอนุมตัจิาก กก.บณัฑติศกึษาประจ าสว่นงานเมือ่ 
  -  ศกึษาครบ 2 ปี  ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโท 
 -  ศกึษาครบ 3 ปี  ส าหรบัปรญิญาเอก 
     นบัจากภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งพน้สภาพ 
7.  การสอบวทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระ 
  -  หวัขอ้โครงรา่งฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตักิอ่นวนัสอบ  90 วนั 
 -  นกัศกึษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก2  ตอ้งสอบผา่นกระบวนวชิาครบถว้น  
  -  นกัศกึษาปรญิญาโท แผน ข ตอ้งสอบผา่นกระบวนวชิาครบถว้น และผา่นการสอบประมวลความรู้ 
  -  นกัศกึษาปรญิญาเอก  ตอ้งสอบผา่นกระบวนวชิาครบถว้น และผา่นการสอบประมวลความรู ้
8.  การสอบวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาปรญิญาเอก (รหสั 56) ตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร 
9.  การสง่เอกสารหลงัการสอบวทิยานิพนธ ์(เพือ่ขออนุมตัปิรญิญา) ตอ้งสง่ภายใน 30 วนัหลงัวนัสอบ เมือ่ครบก าหนด  
    30 วนั หลงัวนัสอบไมส่ามารถสง่ได ้หากไมย่ืน่เรือ่งขยายเวลาใหถ้อืว่า นกัศกึษาสอบไมผ่า่น (จะไดล้ าดบัขัน้ U)  
10.  กรณีไมส่ามารถแกไ้ขรายงานวทิยานิพนธ์/คน้ควา้อสิระ ใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 30 วนั ใหน้กัศกึษายืน่เรือ่งขอขยาย
เวลาสง่รายงานฯ พรอ้มระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถแกไ้ขรายงานใหแ้ลว้เสรจ็  โดยบณัฑติจะอนุญาตขยายเวลาส่งออกไป
อกีไม่เกนิ  30 วนั  และถ้าการขยายเวลาส่งวทิยานิพนธ์/ค้นคว้าอสิระอยู่ในภาคการศกึษาถดัไป   นักศกึษาจะต้อง
ลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารมหาวทิยาลยั   หากนกัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหข้ยายเวลาส่งวทิยานิพนธ์/คน้ควา้อสิระแลว้ แต่ยงั
ไม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ จะถอืว่าการสอบวทิยานิพนธ์/คน้คว้าอสิระของนักศกึษานัน้เป็นโมฆะ และใหด้ าเนินการ
ยืน่ขอสอบแกต้วัใหมภ่ายใน 30 วนั โดยตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการสอบแกต้วั 
 



11.  นกัศกึษาทีส่อบไมผ่า่นการสอบปากเปล่าสามารถสอบแกต้วัไดเ้พยีง 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดอืน   โดยช าระ 
      คา่สอบแกต้วัตามประกาศมหาวทิยาลยั    
12.  การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา  นกัศกึษาจะพน้สภาพในกรณีดงัต่อไปนี้ 
  12.1 ลาออก, โอนไปเป็นนักศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาอื่น, ไม่มาลงทะเบยีนเรยีนภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด และมไิด้รกัษาสถานภาพภายใน 30 วนั นับจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต,ิ ค่าล าดบัขัน้สะสมเฉลีย่น้อยกว่ า 
2.75 เมือ่เรยีนครบ 2 ภาคการศกึษาปกต,ิ เป็นนกัศกึษาปรญิญาเอกทีส่อบไมผ่า่นการสอบวดัคณุสมบตั,ิ  เป็นนักศกึษา
ทีไ่ม่ผ่านการอนุมตัหิวัขอ้และโครงร่างวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอสิระ ปรญิญาโทเมื่อครบ 2 ปีการศกึษา  ปรญิญา
เอกเมือ่ครบ 3 ปีการศกึษา, เป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัครบ 2 ภาคการศกึษาปกตแิต่ไมม่หีน่วยกติสะสม, นกัศกึษาที่
สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้,  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด, ครบ
ระยะเวลาศกึษาตามหลกัสตูร 
13.  เงือ่นไขการจบ 
 13.1  นกัศกึษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก2  ผลงานวทิยานิพนธ ์ตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อย
ด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืสว่นหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอ
ต่อทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ (proceedings) โดยผลงานทีเ่ผยแพรน่ัน้ตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ (full 
paper) และมชีือ่ของนกัศกึษาเป็นชือ่แรกจ านวนอยา่งน้อย 1 เรือ่ง 
 13.2  นกัศกึษาปรญิญาเอก แบบ 2.1 
         -  นกัศกึษาตอ้งน าเสนอผลงานทางวชิาการในการประชมุสมัมนาทางวชิาการในระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิ
เป็นจ านวนไมน้่อยกว่า 1 ครัง้ ในระยะเวลาทีศ่กึษาตามหลกัสตูร 
        -  ผลงานวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืสว่นหนึ่งของผลงาน
ไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (peer review) 
กอ่นการตพีมิพแ์ละเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ จ านวนอยา่งน้อย 2 เรือ่ง ทัง้นี้ ตอ้งเป็นการตพีมิพร์ะดบันานาชาติ
อยา่งน้อย 1 เรือ่ง โดยมชีือ่นักศกึษาเป็นชือ่แรกอยา่งน้อย 1 เรือ่ง 
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การสอบวดัคณุสมบติัและการสอบประมวลความรู้ 
 
การสอบวดัคณุสมบติั : 
1.  นกัศกึษาทีจ่ะสอบตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 
2.  การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตั ิใหส้่วนงานแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าในบณัฑติวทิยาลยั 
    อยา่งน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตั ิ โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัเป็น 
    ประธาน และในจ านวนนัน้ใหม้กีรรมการ 1 คน ทีม่าจากสาขาวชิาเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีง และไมไ่ดเ้ป็น 
    อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่มของนกัศกึษาปรญิญาเอกนัน้  
 
การสอบประมวลความรู้ : 
1.  นกัศกึษาผูม้สีทิธิส์อบตอ้งลงทะเบยีนกระบวนวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสตูร และสอบผ่านกระบวน 
     วชิาบงัคบัโดยไดอ้กัษรล าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
2.  การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าส่วนงาน 
    เป็นผูแ้ต่งตัง้อาจารยป์ระจ าในบณัฑติวทิยาลยัอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
 
 


