
(Translation) 

Announcement of Graduate School, Chiang Mai University  

No. 44/2564 

Subject: Operational Guidelines on Graduate Studies Management  
During COVID-19 Epidemic 

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

 

To make an operation on graduate studies management complete and effective, 

especially during the COVID-19 epidemic, along with the agreement of the Graduate School 

Academic Administrative Committee (GSAAC), meeting no. 15/2564 on 8th October 2021, the 

Operational Guidelines on Graduate Studies Management during COVID-19 Epidemic are set 

as follows. 

 

1. Announcement of Graduate School, Chiang Mai University No. 15/2564 issued on 

17th May 2020 is cancelled and use this announcement instead. 

 

2. Extend the deadline of English language examination result submission for Master 

degree students (Type 1 and Type 2) with student code started with 61 and 62, Ph.D. students 

with student code started with 60 and 61, or the others, to be able to take a thesis proposal 

examination without English language submission from 8th November 2021 to 17th June 2022.  

 

3. The provisional Ph.D. students with student code started with 62 and 63 who are 

requested to submit English language examination results for changing their status to full-time 

Ph.D. students within the first year are allowed to extend their status of provisional Ph.D. 

students until 17th June 2022. 

 

4. Master’s degree students type 3 who required English language examination results 

for the thesis defense examination are allowed to take an examination without English language 

examination results. However, they must further submit the English language examination 

result before the graduation. 

 

5. Students who have been accepted to attend the academic conference but such 

conference was postponed, can process for the graduation. Students need to submit the 

acceptance letter for the conference and documents showing a postpone evidence. Once the 

academic conference takes place and the students have already attend the conference, the 

students must submit the attendance evidence to the Graduate School. 
   

This announcement is valid on the announced date. 

 

                                                                                            Announced on 8th October 2021 

 

           (Signed) 

(Associate Professor Dr. Apichat Sopadang) 

                                                                                                Dean of Graduate School 



  
 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับที่  44/๒๕๖4 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

---------------------------------- 
 เพื่อให้การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย                
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ประกอบกับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑติวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่  
15/2564  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2564  จึงกำหนดแนวทางการดำเนนิการเก่ียวกับการบริหารจัดการงาน
บัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้

1. ให้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้ 
แทน 

2. ให้ขยายเวลาการอนุโลมการส่งผลสอบภาษาตา่งประเทศ   สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
รหัส 61 และ รหัส 62  (แบบ 1 และแบบ 2)   นักศึกษาระดบัปริญญาเอก  รหัส 60 และ รหัส 61        
หรือนักศึกษารหัสอื่นๆ   ให้เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ได้  โดยยังไม่ผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
จากเดิม  ต้องส่งผลภาษาต่างประเทศมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  
เป็นวันที่  17   มิถุนายน  2565     
 3.  สำหรับนักศึกษาทดลองเรียน  รหัส  62  รหัส   63  ที่รอผลการผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
และจะต้องดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพเปน็นักศึกษาเต็มเวลา ภายใน 1 ปีการศึกษา นั้น ให้อนุโลมขยายเวลา
การเปลี่ยนสถานภาพออกไปจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน  2565      
 4. นักศึกษาระดับปริญญาโท แบบ 3 (แผน ข) ที่จะต้องผา่นเงือ่นไขภาษาต่างประเทศก่อนการเสนอ
ขอสอบปริญญานิพนธ์    กรณีที่มีความจำเป็น อนุโลมให้ดำเนินการสอบปริญญานิพนธ์ก่อนได้   แต่จะต้อง
ผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศก่อนสำเร็จการศึกษา   
 5. นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการแล้ว  แต่งานสัมมนาดังกลา่ว มีการเลื่อน
การจัดงาน  ในช่วงระยะเวลานี้สามารถเสนอเร่ืองเพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้  โดยให้แนบเอกสารการตอบรับ
ให้นำเสนอผลงาน เอกสารการแจ้งเลื่อนการจัดงาน  และเมือ่ถึงเวลาการจัดงานสัมมนาและได้มีการเข้าร่วม
สัมมนาแล้ว  จะต้องนำเอกสารแจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลยัอีกคร้ังหนึ่ง   
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป จนกว่าจะมปีระกาศเปลี่ยนแปลงเปน็อย่างอื่น 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่    8   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

         
           (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   โสภาแดง) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


