
                   งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

         ๒๕/๒๕ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ศาลายา นครปฐม 

       โทร ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ตอ ๑๐๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๘๓๔ 

ที่  อว ๗๘.๐๒/ 

วันที่                   

เรื่อง    แจงกําหนดระยะเวลาเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓    
 

เรียน    คณบดี / ผูอํานวยการ  
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. หนังสือกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ที ่อว ๗๘.๐๑๕/ว ๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

   ๒. แบบฟอรมเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓              
 

  อางถึงหนังสือกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว ๗๘.๐๑๕/ว ๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาอันเน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการ

สําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แตรวมแลวตองไมเกิน ๑ ปการศึกษา ทั้งน้ี ใหสวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เพ่ือพิจารณาการขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาน้ัน 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยขอแจงกําหนดการที่หลักสูตรและนักศึกษาจะตองเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาตอ

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา หรือครบระยะเวลาศึกษา

สูงสุดแตยังไมสามารถสําเร็จการศึกษาได หากคาดวาจะสามารถสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีผล “ผาน” ไดภายใน

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไมตองเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ แตหากคาดวายังไม

สามารถสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมีผล “ผาน” ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได ขอใหหลักสูตร

ดําเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ มายังบัณฑิต

วิทยาลัย ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  

  ทั้งน้ี ขอใหหลักสูตรพิจารณาเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร

และมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หากนักศึกษาไมไดดําเนินการใดๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธ และไมมี

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ อาจไมไดรับการพิจารณาใหขยายระยะเวลาศึกษาตอ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะ

ตรวจสอบขอมูลและรวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด และจะเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ขอขยาย

ระยะเวลาศึกษาไปยังสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณา โดยจะดําเนินการภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเทานั้น ดังน้ัน 

ขอใหหลักสูตรแจงรายช่ือนักศึกษาที่ตองการขอขยายระยะเวลาศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ มายังบัณฑิต

วิทยาลัยตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หากดําเนินการหลังจากระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด นักศึกษา

อาจจะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา เน่ืองจากไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาหรือตามระยะเวลา

ศึกษาสูงสุดที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลา

ศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ไดที่ http://gg.gg/Extension-Form) 
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  สําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ จะตอง

ดําเนินการดังนี้ 

๑. ลงทะเบียนประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ผานระบบ Student Service System ระหวาง

วันที่ ๓ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากนักศึกษาลงทะเบียนหลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

นักศึกษาจะตองเสียคาปรับการลงทะเบียนลาชา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 

(หมายเหตุ การลงทะเบียนภาคฤดูรอน นักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในรายการ 

คาบํารุงการศึกษา คากิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย และคาบริการ Internet) 

๒. ชําระคาลงทะเบียนในรายการอ่ืนๆ ถามี เชน คาหนวยกิต คาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

คาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ คาลงทะเบียนสอบ

ประมวลความรู ฯลฯ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนหลัง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาตองชําระคาปรับการชําระคาลงทะเบียนลาชาจํานวน 

๒,๐๐๐ บาท 

๓. นักศึกษาไดรับการยกเวนคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จํานวน ๒,๐๐๐ บาท เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 

 

 

 

 

 (ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 

                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

สําเนาเรียน  ๑. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๒. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

      

 

 
 



ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว ครบระยะเวลาศึกษา
(ระบุจํานวนภาคการศึกษา)

วันที่สอบโครงร่าง “ผ่าน” วันที่อนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก

กําหนดสอบวิทยานิพนธ์ เหตุผลการขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันที่ให้ข้อมูล ________________

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
กรณีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาและยังไม่เกินระยะเวลาศึกษาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

หลักสูตร_______________________________________________
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย_______________________________________________



ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว ครบระยะเวลาศึกษา 
(ระบุปีการศึกษา)

วันที่สอบโครงร่าง 
“ผ่าน”

วันที่อนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก

กําหนดสอบวิทยานิพนธ์ เหตุผลการขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันที่ให้ข้อมูล ________________

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
กรณีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้และได้ใช้ระยะเวลาศึกษาเกินระยะเวลาศึกษาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

หลักสูตร_______________________________________________
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย_______________________________________________
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