






























บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมโจ

พ.ศ. 2562

กำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาควรทราบและถือปฏิบัติ

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562



กําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาควรทราบและถือปฏบิตัใินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของนักศึกษาระดับปรญิญาเอกและปรญิญาโทท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
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ปการศึกษาสุดทายของการครบกําหนดระยะเวลาศึกษา 

  ระดับปรญิญาเอก   ปการศกึษา 2567 

  ระดับปรญิญาโท    ปการศกึษา 2566 

การสอบผานภาษาตางประเทศ 

  ระดับปรญิญาเอก   กอนการยื่นขอสอบดุษฎนีพินธ 

  ระดับปรญิญาโท    กอนการยื่นขอสอบวทิยานพินธ/การคนควาอิสระ 

การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ/วทิยานิพนธ/การคนควาอสิระ 

   ระดับปรญิญาเอก   ภายในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2564 

   ระดับปรญิญาโท วทิยานพินธ  ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2563 

                               การคนควาอสิระ  ภายในภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2563 

                           

                                 
 

การแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษา 

  ภายในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2563 

การสอบประมวลความรู 

 ปรญิญาโท  แผน ข  ภายในภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2564 

สําหรับปรญิญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 /ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 

(การสอบประมวลความรูใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด) 

การสอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(เฉพาะนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

  ภายในภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2563 

การสอบผานดุษฎีนิพนธ/วทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ และจัดสงฉบับสมบูรณ 

  ระดับปรญิญาเอก   ภายในภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2567 

  ระดับปรญิญาโท    ภายในภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2566 

หมายเหตุ   นักศกึษาตองศกึษารายละเอยีดของกฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบกับเอกสารฉบับนี้ดวย 

จัดทําโดย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ 



บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมโจ

พ.ศ. 2562

แนวทางปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ
ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ



 
แนวทางปฏิบัติท่ีนักศึกษาควรทราบในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

 

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปริญญาเอก และปริญญาโท ต้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  

และส่งแผนการศึกษา ภายในภาคการศึกษาปกติที่ 3 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

การสอบภาษาต่างประเทศ 
ปริญญาเอก  ต้องสอบให้ผ่านก่อนการย่ืนขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถย่ืนเอกสารแสดงผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกําหนด พร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา ต้องนําผล

การสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนดย่ืนต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
นับจากภาคการศกึษาท่ีเขา้ศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ปริญญาโท ต้องสอบใหผ่้านก่อนการย่ืนขอสอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 

การสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก)
ต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ

โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง โดยต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  

1 ภาคการศึกษาปกติถัดไป นับจากการสอบคร้ังแรก 

การสอบประมวลความรู้
ปริญญาโท แผน ข 

ต้องสอบให้ผ่านไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกต ิโดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรก 
ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน กรณีสอบคร้ังแรกไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง 

ภายในเวลา 120 วัน หลังจากวันสอบครั้งแรก 
(สําหรับปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 /ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 
การสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด) 

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  6  ปีการศึกษา 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  5  ปีการศึกษา 

    ระยะเวลาการศึกษา          ปริญญาเอก 
                                        ปริญญาโท 



 

 
 

ข้อแนะนํา  เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา ควรศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ จากคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จัดทําโดย   :   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
นักศึกษาปริญญาเอก 
ปริญญาเอก แบบ 1 ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือสว่นหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ อย่างน้อย 2 เร่ือง 
ปริญญาเอก แบบ 2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 
นักศึกษาปริญญาโท 
ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 
ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2  ผลงานวทิยานพินธห์รือสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตพิีมพ ์หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือเสนอตอ่ 
ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings)  
ปริญญาโท แผน ข  รายงานการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นควา้อสิระ/ 
ปัญหาพิเศษ ต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้  

และให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

การสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาสามารถ สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ เมื่อ 
ปริญญาเอก โครงร่างดุษฎีนิพนธ ์ได้รับอนุมัติแล้ว 90 วัน เป็นต้นไป 

ปริญญาโท (ทําวทิยานิพนธ์) โครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับอนุมัติแล้ว 45 วัน เป็นต้นไป 
ปรญิญาโท (ทําการค้นคว้าอิสระ) โครงร่างการคน้ควา้อสิระ ไดรั้บอนุมัติแล้ว 30 วัน เป็นตน้ไป 

*     ท้ังนี้ วันสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ครั้งสุดท้าย นักศึกษาต้องสอบ 
ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการศกึษาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาต้องดําเนินการจัดสง่โครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลา ดังน้ี 
ปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ภาคการศึกษาปกติ 

ปริญญาโท (ทําวิทยานิพนธ์) ไมเ่กิน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
ปริญญาโท (ทําการค้นคว้าอิสระ) ไมเ่กิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน และนับรวมภาคการศึกษา 
ท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ

ชั้น 1 อาคารเทพสาสตรสถิตย

63 หมู 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณย 50290

Tel : 66 5387 5520-2 Fax : 66 5349 8133

www.grad.mju.ac.th

contact@grad.mju.ac.th

@gradmju

grad.mju
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