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ฝายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ

กำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาควรทราบและถือปฏิบัติ

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565



กำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาควรทราบและถือปฏิบัติในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 

 

หมายเหตุ   นักศึกษาตองศึกษารายละเอียดของกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบกับเอกสารฉบับนี้ดวย 

ปการศึกษาสุดทายของการครบกําหนดระยะเวลาศึกษา

• ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2570

• ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2569

การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

• ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566

การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

• ระดับปริญญาเอก ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2567

• ระดับปริญญาโท วิทยานิพนธ ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566
การคนควาอิสระ ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2566

การสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก)

• ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2566

การสอบผานภาษาตางประเทศ

• ระดับปริญญาเอก ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566

• ระดับปริญญาโท ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2565

การสอบประมวลความรู

• ระดับปริญญาเอก    ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2567

• ปริญญาโท  แผน ข  ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2566

การสอบผานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และจัดสงฉบับสมบูรณ

• ระดับปริญญาเอก   ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2570

• ระดับปริญญาโท    ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2569



ฝายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ

แนวทางปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ
ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565



 

แนวทางปฏบิัตทิี่นักศึกษาควรทราบในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 

 
 

รายงานตัวเข้าเป็นนักศกึษา 

การแต่งต้ังอาจารย์ทีป่รกึษา 

ปรญิญาเอก และปรญิญาโท ต้องขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา  

และส่งแผนการศึกษา ภายในภาคการศึกษาปกตท่ีิ 3 ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

การสอบภาษาต่างประเทศ 

ปรญิญาเอก 

กรณนัีกศกึษาระดับปรญิญาเอกที่ไม่สามารถยื่นเอกสารแสดงผลการสอบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่

มหาวทิยาลัยกำหนด พรอ้มกับเอกสารประกอบการสมัครเข้าศกึษา ต้องนำผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่

กำหนดยื่นต่อฝ่ายบณัฑติศกึษาภายใน 3 ภาคการศกึษาปกติ 

นับจากภาคการศกึษาทีเ่ข้าศกึษา มิฉะน้ันจะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 

ปรญิญาโท ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ภาคการศกึษาปกติ 

การสอบวดัคณุสมบัติ (เฉพาะนักศกึษาปรญิญาเอก) 

ต้องสอบใหผ้่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

กรณสีอบคร้ังแรกไม่ผ่านมสีทิธ์ิสอบแกตั้วได ้1 คร้ัง โดยต้องสอบใหเ้สร็จสิ้น 

ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกตถิัดไป นับจากการสอบคร้ังแรก 

การสอบประมวลความรู้ 

ปรญิญาโท แผน ข ต้องสอบใหผ้่านไม่เกนิ 4 ภาคการศึกษาปกติ  

โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

กรณสีอบคร้ังแรกไม่ผ่านมสีทิธ์ิสอบแกตั้วได ้1 คร้ัง 

ภายในเวลา 120 วัน หลังจากวันสอบคร้ังแรก 

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

การสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด 

โดย ปริญญาเอก ต้องสอบใหผ้า่นไม่เกนิ 6 ภาคการศึกษาปกต ิ

ปริญญาโท แผน ข ต้องสอบใหผ้่านไม่เกนิ 4 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน) 

ใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ  6  ปีการศึกษา 

ใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ  5  ปีการศึกษา 

    ระยะเวลาการศึกษา            ปริญญาเอก 

                                          ปริญญาโท 
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ข้อแนะนำ  เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ควรศึกษาขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ จากคู่มอืการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

 

จัดทำโดย : ฝ่ายบัณฑติศกึษา  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการสำเรจ็การศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

นักศกึษาปรญิญาเอก 

ปรญิญาเอก แบบ 1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 2 เรือ่ง 

ปรญิญาเอก แบบ 2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติที่มีคุณภาพ 

นักศกึษาปรญิญาโท 

ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  ผลงานวทิยานิพนธ์หรอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอื 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2  ผลงานวทิยานิพนธ์หรอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอื 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติที่มีคุณภาพ หรอืเสนอต่อ 

ที่ประชุมวชิาการโดยบทความที่นำเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

(Proceedings) 

ปรญิญาโท แผน ข  รายงานการคน้ควา้อสิระ หรอืส่วนหน่ึงของรายงานการคน้ควา้อิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบคน้ได้  

และให้เปน็ไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหลักสูตรที่นักศกึษาสังกัด 

 

การสอบดุษฎนีพินธ์/วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ 

นักศกึษาสามารถ สอบดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อสิระได้ เม่ือ 

ปรญิญาเอก โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ได้รบัอนุมัติแล้ว 90 วัน เป็นต้นไป 

ปรญิญาโท (ทำวิทยานพินธ์) โครงร่างวทิยานิพนธ ์ได้รบัอนุมัติแล้ว 45 วัน เป็นต้นไป 

ปรญิญาโท (ทำการค้นคว้าอิสระ) โครงร่างการคน้คว้าอสิระ ได้รับอนุมัติแล้ว 30 วัน เป็นต้นไป 

*ทัง้น้ี วันสอบดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อสิระ ครัง้สุดทา้ย นักศกึษาต้องสอบก่อนวันครบกำหนด 

ระยะเวลาการศกึษาที่มหาวทิยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

การเสนอโครงร่างดุษฎนีพินธ์/วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ 

นักศกึษาต้องดำเนินการจัดส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อสิระต่อฝ่ายบณัฑติศกึษา  

ภายในระยะเวลา ดังน้ี 

ปรญิญาเอก ไม่เกนิ 5 ภาคการศกึษาปกติ 

ปรญิญาโท (ทำวิทยานพินธ์) ไม่เกนิ 3 ภาคการศกึษาปกติ 

ปรญิญาโท (ทำการค้นคว้าอิสระ) ไม่เกนิ 4 ภาคการศกึษาปกติ 

โดยนับต้ังแต่ภาคการศกึษาแรกที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน  

และนับรวมภาคการศกึษาที่ลาพักการศกึษา  

 





































ฝายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ

ชั้น 1 อาคารเทพศาสตรสถิตย

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
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