
  
กำหนดการรับเอกสารเสนอสำเร็จการศึกษาและเอกสารคำขอขยายระยะเวลาการศึกษาจากส่วนงาน  

เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร  

จากส่วนงาน 

วันท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหตุ 

ศุกร์ที่  27  ธันวาคม  2562 ศุกร์ที่  10  มกราคม  2563  

จันทร์ที่  27  มกราคม  2563 ศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563 (เดิม  7 ก.พ. เป็น 14 ก.พ.) 

จันทร์ท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563 ศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2563 (1)* 

จันทร์ที่  2  มีนาคม  2563 ศุกร์ที ่ 13  มีนาคม  2563  

จันทรท์ี่  23  มีนาคม   2563 ศุกร์ที่  3  เมษายน  2563 (ขอขยาย 1/2563)* 

จันทร์ที่  20  เมษายน  2563 ศุกร์ที่  1  พฤษภาคม  2563  

จันทร์ที่  18  พฤษภาคม  2563 ศุกร์ที่  29  พฤษภาคม  2563  

จันทร์ที่  1  มิถุนายน  2563 ศุกร์ที่  12  มถิุนายน   2563  

จันทร์ที่  29  มิถุนายน  2563 ศุกร์ที่  10  กรกฎาคม   2563  

จันทร์ที่   13  กรกฎาคม  2563 ศุกร์ที่  24  กรกฎาคม   2563  

จันทร์ที่  27  กรกฎาคม  2563 ศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2563  

จันทร์ที่  10  สิงหาคม  2563 ศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2563  

จันทร์ท่ี  24  สิงหาคม  2563 ศุกร์ที่  4  กันยายน  2563 (2)* และ (ขอขยาย 2/2563)* 

จันทร์ที่  14  กันยายน   2563 ศุกร์ที่  25  กันยายน  2563  

จันทร์ที่  28  กันยายน   2563 ศุกร์ที่  9  ตุลาคม  2563  

ศุกร์ที่  9  ตุลาคม  2563 พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม  2563 (3)* 

จันทร์ที่  2  พฤศจกิายน  2563 ศุกร์ที่  13 พฤศจกิายน 2563  

จันทร์ที่  16  พฤศจกิายน  2563 ศุกร์ที่  27 พฤศจกิายน 2563  

ศุกร์ที่  4  ธันวาคม  2563 พฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม  2563  

หมายเหตุ   

 (1)* รอบการประชุมสุดท้ายทีส่่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารฯ 2/2562   

  สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบียนฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 6 ม.ค. 63 

 (2)* รอบการประชุมสุดท้ายทีส่่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารฯ 1/2563 

  สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบียนฯ ในภาคการศกึษาท่ี 2/2562 และสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 1 ม.ิย. 63 

  สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบียนฯ ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 3 ส.ค. 63 

รอบการประชุมที่นักศึกษาไมต่้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (1)* และ (2)* นักศกึษาตอ้งจัดส่ง 

เอกสารปริญญานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ถึงบัณฑิตวทิยาลัย ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ และอนโุลมให้นักศึกษาสามารถ 

ดำเนนิการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัตสิำเร็จการศึกษาได้แมไ้มไ่ด้ขยายระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาของรอบประชุมดังกล่าว 

 (3)* รอบการประชุมสุดท้ายที่ส่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเดอืน ม.ค. 64 

 (ขอขยาย 1/2563)* รอบการประชุมสุดท้ายเฉพาะนักศึกษา (ป.โท รหัส 58   ป.เอก 1.1&2.1 รหัส 57 และ ป.เอก 1.2&2.2 

รหัส 55) ที่ต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพเิศษ (ผ่าน สป.อว.) เพื่อมีสทิธ์ิลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารฯ 1/2563  

 (ขอขยาย 2/2563)* รอบการประชุมสุดท้ายเฉพาะนักศึกษา (ป.โท รหัส 58   ป.เอก 1.1&2.1 รหัส 57 และ ป.เอก 1.2&2.2 

รหัส 55) ที่ต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพเิศษ (ผ่าน สป.อว.) เพือ่มีสทิธ์ิลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารฯ 2/2563  



 

 

ตารางที่ 1 นักศกึษาท่ีต้องดำเนนิการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 1/2563 

ประเภทการศึกษา ขยายปกต ิ# 1 ขยายปกต ิ# 2 ขยายพิเศษ # 1 ขยายพิเศษ # 2 เปน็ต้นไป 

ป.โท ทุกแบบ ไม่ม ี เข้าเรียน 2/2558 เข้าเรียน 1/2558 เข้าเรียนก่อน 1/2558 

ป.เอก แบบ 1.1&2.1 เข้าเรียน 1/2558 เข้าเรียน 2/2557 เข้าเรียน 1/2557 เข้าเรียนก่อน 1/2557 

ป.เอก แบบ 1.2&2.2 เข้าเรียน 1/2556 เข้าเรียน 2/2555 เข้าเรียน 1/2555 เข้าเรียนก่อน 1/2555 

หมายเหตุ  หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษาสูงสุดนอ้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ปรับตามท่ีระบุในหลักสูตร 

  นักศกึษารหัส 59 เป็นต้นไป ไม่ตอ้งขอขยายระยะเวลาการศึกษาปกต ิ# 1 ตามขอ้บังคับฯ  

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 1/2563 (วันเปิดภาคการศึกษา 22 ม.ิย. 63) 

ที่ประชุม ขยายปกติ # 1 & 2 ขยายพิเศษ # 1 ขยายพิเศษ # 2 เปน็ต้นไป 

คกก. บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา

ประจำสาขาวชิา 

(สาขาวชิาพจิารณา

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพจิารณา

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพจิารณา 

กำหนดวัน) 

คกก. บัณฑิตศกึษาประจำส่วนงาน ก่อน 19 ม.ิย. 63 ก่อน 23 ม.ีค. 63 ก่อน 19 ม.ิย. 63 

คกก. บริหารวชิาการประจำบณัฑิต

วทิยาลัย 

ไม่ม ี 3 เม.ย. 63 ไม่ม ี

คกก. บริหารมหาวทิยาลัย  ไม่ม ี 7 พ.ค. 63 ไม่ม ี

สภาวชิาการ ไม่ม ี 7 พ.ค. 63 ไม่ม ี

สภามหาวทิยาลัย ไม่ม ี 23 พ.ค. 63 ไม่ม ี

ผู้อนุมัติการขยายเวลา บัณฑิตวทิยาลัย สป.อว. มหาวทิยาลัย 

 

ตารางที่ 3 นักศกึษาท่ีต้องดำเนนิการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 2/2563 

ประเภทการศึกษา ขยายปกต ิ# 1 ขยายปกต ิ# 2 ขยายพิเศษ # 1 ขยายพิเศษ # 2 ขยายพิเศษ # 3 เปน็ต้นไป 

ป.โท ทุกแบบ ไม่ม ี ไม่ม ี เข้าเรียน 2/2558 เข้าเรียน 1/2558 เข้าเรียนก่อน 1/2558 

ป.เอก แบบ 1.1&2.1 เข้าเรียน 2/2558 เข้าเรียน 1/2558 เข้าเรียน 2/2557 เข้าเรียน 1/2557 เข้าเรียนก่อน 1/2557 

ป.เอก แบบ 1.2&2.2 เข้าเรียน 2/2556 เข้าเรียน 1/2556 เข้าเรียน 2/2555 เข้าเรียน 1/2555 เข้าเรียนก่อน 1/2555 

หมายเหตุ  หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษาสูงสุดนอ้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ปรับตามท่ีระบุในหลักสูตร 

  นักศกึษารหัส 59 เป็นต้นไป ไม่ตอ้งขอขยายระยะเวลาการศึกษาปกต ิ# 1 และ ปกต ิ# 2 ตามขอ้บังคับฯ 

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 2/2563 (วันเปิดภาคการศึกษา 9 พ.ย. 63) 

ที่ประชุม ขยายปกติ # 1 & 2 ขยายพิเศษ # 1 & 2 ขยายพิเศษ # 3 เปน็ต้นไป 

คกก. บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา

ประจำสาขาวชิา 

(สาขาวชิาพจิารณา

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพจิารณา

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพจิารณา 

กำหนดวัน) 

คกก. บัณฑิตศกึษาประจำส่วนงาน ก่อน 6 พ.ย. 63 ก่อน 24 ส.ค. 63 ก่อน 6 พ.ย. 63 

คกก. บริหารวชิาการประจำบณัฑิต

วทิยาลัย 

ไม่ม ี 4 ก.ย. 63 ไม่ม ี

คกก. บริหารมหาวทิยาลัย  ไม่ม ี 6 ต.ค. 63 ไม่ม ี

สภาวชิาการ ไม่ม ี 6 ต.ค. 63 ไม่ม ี

สภามหาวทิยาลัย ไม่ม ี 17 ต.ค. 63 ไม่ม ี

ผู้อนุมัติการขยายเวลา บัณฑิตวทิยาลัย สป.อว. มหาวทิยาลัย 

 


