
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาฯ  โทร. 83520 
ท่ี  อว 64.25/ วันท่ี         
เรื่อง การขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ และกำหนดการเกี่ยวกบัการสำเรจ็การศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2562 

เรียน คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย/ผู้อำนวยการหลกัสูตรสหสาขาวิชา 

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้วันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาปลายของระบบทวิภาค และภาคการศึกษาที่ 3 ของระบบ
ตรีภาคนั้น เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 มีมติ
เห็นชอบการขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
grad@chula.ac.th 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตร คณาจารย์ และนิสิตทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

 

 

               (รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนญู หนูจกัร) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  







การขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2562  ดังน้ี  

กิจกรรม กำหนดการ 

1. วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 
(เดิม ศุกร์ที ่17 ก.ค. 2563) 

2. วันสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับสำเร็จ
การศึกษา 

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 
(เดิม อังคารที่ 4 ส.ค. 2563) 

3. วันสุดท้ายของการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
(เดิม ศุกร์ที ่7 ส.ค. 2563) 

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา และไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือสำเร็จ
การศึกษาภายในวันที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการ ดังน้ี:-   

เงื่อนไข กำหนดการ 

กรณีที่ 1 นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ 

• ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนที่สำนักงานการทะเบียน  โดยได้รับค่ายกเว้นค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนสาย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

ภายใน 
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 

กรณีที่ 2 นิสติสง่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ แตย่ังไม่ไดเ้ผยแพร่ผลงาน หรือไม่สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ทันวันสดุท้ายที่กำหนด 

• ให้นิสิตรักษาสถานภาพนิสิตที่สำนักงานการทะเบียน 

ภายใน 
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 

สำหรับนิสิตที่ครบระยะเวลาการศึกษา ให้ดำเนินการดงัน้ี 
เงื่อนไข การดำเนินการ กำหนดการ 

1) ระดับปริญญาโท    

1.1)  นิสิตครบระยะเวลา
การศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 
5 ป ี

ให้นิสิตยื่นขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทีค่ณะ  

เพื่อส่งให้บณัฑิตวิทยาลัย  เพื่อเสนออธิการบดี
วินิจฉัยสัง่การต่อไป 

ภายในวันพุธที่  
7 ตลุาคม 2563 

1.2)  นิสิตไดข้ยายระยะเวลา
การศึกษาเกิน 5 ป ี

ให้นิสิตยื่นขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทีค่ณะ 

เพื่อส่งให้บณัฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย   

ก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ภายในอังคารที ่ 
30 มิถุนายน 2563   

2) ระดับปริญญาเอก  
นิสิตครบระยะเวลาหรือได้
ขยายระยะเวลาการศึกษา 

ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนญู หนูจกัร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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