แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อเสนอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
(สําหรับคณะเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย)
โดย กฤตภัทร แกวไชยยา

ขั้นตอนสําหรับคณะ
1. รับเอกสารจากนักศึกษา เชน
1.1 ใบเสร็จรับเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญา (ใบคาดวาจะสําเร็จการศึกษา)
1.2 ใบเสร็จรับเงินคาจัดทํารูปเลม/pdf file ของ ศวท.มช.
1.3 บทคัดยอฉบับที่มีการประทับตราของบัณฑิตวิทยาลัย
1.4 ขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาครบทุกภาคการศึกษา (โดยทําการ Print จากสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล)
1.5 เอกสารผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ หรือเอกสารการตอบรับใหตีพิมพผลงาน
หรือ เอกสารที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่รายงานการประชุม
1.6 เอกสารการเห็นชอบผลงานตีพิมพในวารวิชาการนานาชาติของนักศึกษา คปก. ที่จะอนุมัติ
สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก (จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกที่ไดรับทุน คปก.)
1.7 อื่นๆ ตามที่คณะตองการ
2. คณะดําเนินการตรวจสอบ
2.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาวาไดมีการลงทะเบียนครบถวนทุกภาคการศึกษาปกติ หาก
นักศึกษาลงทะเบียนไมครบทุกภาคการศึกษา จะตองดําเนินการไปยังสํานักทะเบียนฯ โดยดวน (โดยทําการ
ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจากสํานักทะเบียนและประมวลผล หรือแจงใหนักศึกษาแนบ
ขอมูลการลงทะเบียนมาให)
2.2 รายละเอียดการลงทะเบียนกระบวนวิชาใหเปนตามโครงสรางหลักสูตร หากนักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไมครบตามหลักสูตร จะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได
หรือ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเกินหรือลงทะเบียนผิด เชน ตามโครงสรางหลักสูตรจะตอง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ 15 หนวยกิต แตลงทะเบียนเปน 25 หนวยกิต ดังนั้นจะตองดําเนินการขอยกเลิก
และลงทะเบี ย นให ถู ก ต อ ง โดยคณะจะต อ งดํ า เนิ น การไปยั ง สํ า นั ก ทะเบี ย นฯ ก อ นจะนํ า เสนอสํ า เร็ จ
การศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย
2.3 เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชตามรหัสของนักศึกษา และหลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ ไดแก
2.3.1 สอบผานวัดคุณสมบัติ
2.3.2 สอบผานเงื่อนไขภาษาอังกฤษ

2.3.3 การสอบผานประมวลความรู กรณี ปริญญาโท แผน ข, ปริญญาเอก แบบ 2 และ
ปริญญาเอก แบบ 1 (บางสาขาวิชาที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร)
2.3.4 เอกสารผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ หรือเอกสารการตอบรับใหตีพิมพ
ผลงาน หรือเอกสารที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่รายงานการประชุม
- สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธตอง
ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมากลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
- สําหรับนักศึกษาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ แบบ ก2 ผลงานวิทยานิพนธ ตอง
ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร
นั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full paper)
y โดยผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา ควรระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก
y ทั้งนี้จํานวนผลงานขึ้นอยูกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใชบังคับสําหรับนักศึกษารหัสนั้น ๆ และขึ้นอยูกับเกณฑ
หลักสูตรของแตละสาขาวิชาประกอบกันดวย
2.3.5 เอกสารการเห็นชอบผลงานตีพิมพในวารวิชาการนานาชาติของนักศึกษา คปก. ที่
จะอนุมัติสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก (จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ไดรับทุน)
2.3.6 กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสมของแตละสาขาวิชา
2.4 ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระถูกตองตรงกับ
2.4.1 โครงรางที่ไดรับอนุมัติ
2.4.2 บทคัดยอที่มีการประทับตราของบัณฑิตวิทยาลัย
2.4.3 มช.22 บว.
หากไมตรงกันจะตองดําเนินการทําเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ
2.5 ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา
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3. คณะจัดทํา มช.22 บว. โดยระบุ
3.1 ชื่อ-สกุล โดยระบุคํานําหนาใหถูกตอง เชน ยศทหาร ฐานันดร, รหัสประจําตัว,
สาขาวิชา, ปริญญา, แบบ แผน, ภาค/ปการศึกษา หากเปนนักศึกษานานาชาติหรือ
หลักสูตรนานาชาติ จะตองระบุชื่อสกุลนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
3.2 กระบวนวิชาเรียน
- โดยระบุตามชองกระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ นอกสาขาวิชา
- กรณีที่มี กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม จะตองไมมีการคิดหนวยกิตสะสม และ
หาก มีการประเมินผลเปน A, B, C… จะตองมีการคํานวณเกรดสะสมเฉลี่ยดวย หากจะ
ไมใหมีการคํานวณ จะตองแจงใหนักศึกษาดําเนินการลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง
โดยไดรับอักษร V
3.3 หนวยกิตสะสม เกรดสะสมเฉลี่ย
3.4 เงื่อนไขภาษาตางประเทศ ผาน TEGS หรือ อบรม หรือ TOEFL หรือ IELTS
โดยใหระบุวัน เดือน ป ที่ผานเงื่อนไข
3.5 วัน เดือน ป ที่สอบผานประมวลความรู
กรณี ปริญญาโท แผน ข, ปริญญาเอก แบบ 2 และปริญญาเอก แบบ 1 (บางสาขาวิชาที่ได
กําหนดไวในหลักสูตร)
3.6 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ที่ถูกตองตรงกันทั้งโครงรางที่ไดรับอนุมัติ,
บทคัดยอที่มีการประทับตราของบัณฑิตวิทยาลัย
3.7 ลายมือชื่อของอาจารยที่ปรึกษา ภาควิชา และ คณะ
4. คณะจัดทําบันทึกขอความ ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอเอกสารสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา โดยจะตองแนบเอกสาร ดังนี้
4.1 รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ จํานวน 1 ชุด
4.2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตองมีตราประทับของบัณฑิตวิทยาลัย)
จํานวน 1 ชุด
4.3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ จํานวน 1 ชุด
4.4 คํารองเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ (ถามี) จํานวน 1 ชุด
4.5 สําเนาใบบันทึกลําดับขั้น CMR 54
4.6 สําเนาใบเสร็จรับเงินขึ้นทะเบียนปริญญา จํานวน 1 ชุด
(กรณีนักศึกษานานาชาติ จะตองแนบสําเนาการรับรองวาไดไปทําคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาที่สํานักทะเบียนฯ แลว)
4.7 ใบเสร็จรับเงินคาจัดทํารูปเลม/pdf file จาก ศวท. มช. จํานวน 1 ชุด
4.8 สําเนาผลงานวิจัยหรือหนังสือตอบรับผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ จํานวนตาม
หลักสูตรหรือขอบังคับ
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4.9 สําเนาผลงานวิจัยหรือหนังสือตอบรับผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือหนังสือ
ตอบรับใหเสนอผลงานวิชาการ สําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุน คปก. จะตองแนบใบ
ตอบรับทุน คปก. ดวย
4.10 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา ที่ปริ้นทจากสํานักทะเบียนฯ
จํานวน 1 ชุด
4.11 ใบเสนออนุมัติปริญญา (มช.22 บว.)
คณะควรสงเอกสารมายังบัณฑิตวิทยาลัยกอนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 2 อาทิตย

ขั้นตอนสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
1. รับเอกสารเสนอสําเร็จการศึกษาจากคณะ พรอมตรวจสอบเอกสารแนบ
และบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล MIS
2. ตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาที่เสนอสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับฯ
3. ตรวจสอบโครงสรางของหลักสูตรและคํานวณลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
4. ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนกระบวนวิชาใหเปนไปตามโครงสรางหลักสูตร
5. ตรวจสอบเอกสารผลงานตีพิมพทางวิชาการหรือการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยทําการบันทึก
ไวในฐานขอมูล
6. ประสานงานกับคณะตางๆ กรณีเอกสารการเสนอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามีขอแกไข
7. จัดทําตารางสรุปจํานวนและรายละเอียดของผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขาวิชาและคณะเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบวันสําเร็จการศึกษา
8. กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของชื่อวิทยานิพนธ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะประสานกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาแกไข
กอนนําเสนอที่ประชุมมหาวิทยาลัย
9. จัดทําหนังสือเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาพรอมสงตารางสรุปจํานวนและรายละเอียดของ
ผูสําเร็จการศึกษา นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และที่ประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
10. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภาวิชาการใหความเห็นชอบแลว
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา
11. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญานักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ แลว
12. สงสําเนาสภามหาวิทยาลัยแจงคณะที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาทราบ
13. สง มช.22 ฉบับจริงเพื่อใหสํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
14. กรณีที่เปนขาราชการ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการทําหนังสือสงตัวคืนตนสังกัด
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