
กำหนดการรับเอกสารเสนอสำเร็จการศึกษาและเอกสารคำขอขยายระยะเวลาการศึกษาจากส่วนงาน  
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร  

จากส่วนงาน 

วันท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหตุ 

จันทร์ที่  28  ธันวาคม  2563 ศุกร์ที่   8  มกราคม  2564  

จันทร์ที่  25  มกราคม  2564 ศุกร์ที่   5  กุมภาพันธ์  2564 (1)* 

จันทร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2564 ศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2564  

จันทร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2564 ศุกร์ที่   5  มีนาคม  2564  

จันทร์ที ่   8  มีนาคม  2564 พฤหัสบดีที ่ 18  มีนาคม  2564  

จันทร์ที่  29  มีนาคม   2564 ศุกร์ที่   9  เมษายน  2564 (ขอขยาย  1/2564)* 

จันทร์ที่  3  พฤษภาคม  2564 ศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564  

จันทร์ที่  17  พฤษภาคม  2564 ศุกร์ที่  28  พฤษภาคม  2564  

จันทร์ที่  31  พฤษภาคม  2564 ศุกร์ที่  11  มถิุนายน   2564  

จันทร์ที่  28  มิถุนายน  2564 ศุกร์ที่   9  กรกฎาคม   2564  

จันทร์ที่  12  กรกฎาคม  2564 ศุกร์ที่  23  กรกฎาคม   2564  

จันทร์ที่  2  สิงหาคม  2564 ศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564  

จันทร์ที่  16  สิงหาคม  2564 ศุกร์ที่  27  สิงหาคม  2564 (2)* 

จันทร์ที่  30  สิงหาคม  2564 ศุกร์ที่   10  กันยายน  2564  

จันทร์ที่  13  กันยายน   2564 พฤหัสบดีที่ 23  กันยายน  2564 (ขอขยาย 2/2564)* 

จันทร์ที่  27  กันยายน   2564 ศุกร์ที่   8  ตุลาคม  2564 (3)* 

จันทร์ที่  18  ตลุาคม  2564 ศุกรท์ี ่ 29  ตุลาคม  2564  

จันทร์ที่  1  พฤศจิกายน  2564 ศุกร์ที่  12 พฤศจิกายน 2564  

จันทร์ที่  15  พฤศจิกายน  2564 ศุกร์ที่   26 พฤศจิกายน 2564  

จันทร์ที่    29  พฤศจิกายน   2564 พฤหัสบดีที่   9   ธนัวาคม 2564  

จันทร์ที่  13  ธันวาคม  2564 ศุกรท์ี่   24  ธนัวาคม  2564  
หมายเหตุ   
(1)* รอบการประชุมสุดท้ายทีส่่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารฯ 2/2563   
 สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบียนฯ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 4 ม.ค. 64 
(2)* รอบการประชุมสุดท้ายทีส่่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารฯ 1/2564 
 สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบียนฯ ในภาคการศกึษาท่ี 2/2563 และสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 31 พ.ค. 64 
 สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบียนฯ ในภาคการศึกษาท่ี 3/2563 และสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 2 ส.ค. 64 
 รอบการประชุมที่นักศึกษาไมต่้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (1)* และ (2)* นักศกึษาตอ้งจัดส่งเอกสาร 
ปริญญานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบัณฑติวทิยาลัย ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ และอนโุลมให้นักศกึษาสามารถ
ดำเนนิการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัตสิำเร็จการศึกษาได้แมไ้มไ่ด้ขยายระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาของรอบประชุม ดังกลา่ว 
(3)* รอบการประชุมสุดท้ายที่ส่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเดอืน ม.ค. 65 
 
 (ขอขยาย 1/2564)* รอบการประชุมสุดท้ายเฉพาะนักศึกษา (ป.โท รหัส 58   ป.เอก 1.1&2.1 รหัส 57-58 และ ป.เอก 
1.2&2.2 รหัส 55-56) ที่ต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพิเศษ (ผ่าน สป.อว.) เพื่อมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการฯ 1/2564  
 (ขอขยาย 2/2564)* รอบการประชุมสุดท้ายเฉพาะนักศึกษา (ป.โท รหัส 58   ป.เอก 1.1&2.1 รหัส 57-58 และ ป.เอก 
1.2&2.2 รหัส 55-56) ที่ต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพิเศษ (ผ่าน สป.อว.) เพื่อมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการฯ 2/2564  
 



 

 

ตารางที่ 1 นักศกึษาท่ีต้องดำเนนิการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 1/2564 

ประเภทการศกึษา ขยายปกติ # 1 ขยายปกติ # 2 ขยายพิเศษ # 1 ขยายพิเศษ # 2 ขยายพิเศษ # 3 เปน็ต้นไป 

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

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

ป.เอก แบบ 1.2&2.2 เข้าเรียน 1/2557 เข้าเรียน 2/2556 เข้าเรียน 1/2556 เข้าเรียน 1/2555 เข้าเรียนก่อน 1/2555 

หมายเหตุ  หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษาสูงสุดน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ปรับตามท่ีระบุในหลักสูตร 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 1/2564 (วันเปิดภาคการศึกษา 21 ม.ิย. 64) 

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

คกก. บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำ

สาขาวิชา 

(สาขาวชิาพจิารณา 

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพิจารณา

กำหนดวนั) 

(สาขาวชิาพจิารณา 

กำหนดวัน) 

คกก. บัณฑิตศกึษาประจำส่วนงาน ก่อน 21 ม.ิย. 64 ก่อน 29 มี.ค. 64 ก่อน 21 ม.ิย. 64 

คกก. บริหารวชิาการประจำบณัฑิต

วทิยาลัย 

ไม่ม ี 9 เม.ย. 64 ไม่ม ี

คกก. บริหารมหาวิทยาลัย  ไม่ม ี 5 พ.ค. 64 ไม่ม ี

สภาวชิาการ ไม่ม ี 5 พ.ค. 64 ไม่ม ี

สภามหาวทิยาลัย ไม่ม ี 29 พ.ค. 64 ไม่ม ี

ผู้อนุมัตกิารขยายเวลา บัณฑิตวทิยาลัย สป.อว. มหาวทิยาลัย 

 

ตารางที่ 3 นักศกึษาท่ีต้องดำเนนิการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศกึษาท่ี 2/2564 

ประเภทการศึกษา ขยายปกติ # 1 ขยายปกติ # 2 ขยายพิเศษ # 1 ขยายพิเศษ # 2 ขยายพิเศษ # 4 เป็นตน้ไป 

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

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

ป.เอก แบบ 1.2&2.2 เข้าเรียน 2/2557 เข้าเรียน 1/2557 เข้าเรียน 2/2556 เข้าเรียน 2/2555 เข้าเรียนกอ่น 1/2555 

หมายเหตุ  หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษาสูงสุดน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ปรับตามท่ีระบุในหลักสูตร 

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564 (วันเปิดภาคการศึกษา 8 พ.ย. 64) 

ที่ประชุม ขยายปกต ิ# 1 & 2 ขยายพิเศษ # 1 & 2 ขยายพิเศษ # 4 เป็นตน้ไป 

คกก. บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำ

สาขาวิชา 

(สาขาวชิาพจิารณา 

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพิจารณา

กำหนดวัน) 

(สาขาวชิาพจิารณา 

กำหนดวัน) 

คกก. บัณฑิตศกึษาประจำส่วนงาน ก่อน 8 พ.ย. 64 ก่อน 13 ก.ย. 64 ก่อน 8 พ.ย. 64 

คกก. บริหารวชิาการประจำบณัฑิต

วทิยาลัย 

ไม่ม ี 23 ก.ย. 64 ไม่ม ี

คกก. บริหารมหาวทิยาลัย  ไม่ม ี 20 ต.ค. 64 ไม่ม ี

สภาวชิาการ ไม่ม ี 20 ต.ค. 64 ไม่ม ี

สภามหาวทิยาลัย ไม่ม ี 30 ต.ค. 64 ไม่ม ี

ผู้อนุมัติการขยายเวลา บัณฑิตวทิยาลัย สป.อว. มหาวิทยาลัย 

 



 

 

จากหมายเหตุในกำหนดการรับเอกสารเสนอสำเร็จการศึกษาและเอกสารคำขอขยายระยะเวลาการศึกษาจาก 

ส่วนงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 

 (2)* รอบการประชุมสุดท้ายที่ส่วนงานส่งเอกสารแล้วนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ 1/2564 

  สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบยีนฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสอบวทิยานพินธ์/การคน้ควา้อสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 31 พ.ค. 64 

  สำหรับนักศกึษาท่ีลงทะเบยีนฯ ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 และสอบวทิยานพินธ์/การคน้ควา้อสิระ ก่อนวันจันทร์ท่ี 2 ส.ค. 64 

 รอบการประชุมที่นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (1)* และ (2)* นักศกึษาต้องจัดส่งเอกสาร

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยได้รับการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ และอนุโลมให้นักศึกษาสามารถ

ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาได้แม้ไม่ได้ขยายระยะเวลาการศกึษาในภาคการศึกษาของรอบประชุมดังกล่าว  

แสดงแผนผังเวลาได้ดังรูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนผังเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอย่างข้อสังเกตที่ต้องซักซ้อมความเข้าใจ 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียน 1/63 สามารถสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในช่วงระยะเวลา 23 พ.ย. 63 – ก่อน 4 ม.ค. ได้แม้

ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63   และนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนใช้บริการ 2/63 หากส่วนงานส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติสำเร็จ

การศึกษา ภายใน 25 ม.ค. 

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียน 2/63 สามารถสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในช่วงระยะเวลา 19 เม.ย. – ก่อน 31 พ.ค. ได้แม้ 

ไม่ได้ลงทะเบียน 3/63  

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียน 3/63 สามารถสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในช่วงระยะเวลา 21 มิ.ย. – ก่อน 2 ส.ค. ได้แม้

ไม่ได้ลงทะเบียน 1/64 

4. นักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (ได้รับการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย) 

ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ เช่น สอบปริญญานิพนธ์ วันที่ 31 พ.ค. ต้องได้รับการตรวจสอบก่อน วันที่ 30 ก.ค.  ทั้งนี้

วันที่ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาเกิน 60 วัน นับจากวันสอบได้ 

5. นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนใช้บริการ 1/64 หากส่วนงานส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภายใน 16 ส.ค. 

 

 

ก.พ. มี.ค. ก.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค. พ.ย.ธ.ค.

2/2563 3/2563 1/2564 2/2564

19 2128 2 1622

1/2563

ลงทะเบยีน 2/63 และสอบกอน 31 พ.ค. สงจบกอน 16 ส.ค.

ลงทะเบยีน 3/63 และสอบกอน 2 ส.ค. สงจบกอน 16 ส.ค.

23

ลงทะเบยีน 2/63 วนัที ่22 พ.ย. - 22 ธ.ค. 63      ลงทะเบยีน 3/63 วนัท่ี 19 เม.ย. - 28 พ.ค. 64   ลงทะเบยีน 1/64 วนัที ่21 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64

22 20

เส้นสีส้ม                แทน ช่วงเวลาการลงทะเบยีนเพื�อใช้บริการ
เส้นสีดาํ                 แทน ช่วงเวลาการสอบวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ
เส้นสีเทา                แทน ช่วงเวลาการดาํเนินการส่งเอกสารเพื�อขออนุมตัสํิาเร็จการศึกษา

พ.ย. ธ.ค.
31254

และสอบกอน 4 ม.ค. สงจบกอน 25 ม.ค.
ลงทะเบยีน 1/63

ลงทะเบยีน 1/64


