
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง  ปฏิทินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
____________________________ 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ   
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                               
และเกิดผลดี บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดปฏิทินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๒๗ กุมภาพันธ์ –  
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา 
ทาง Internet 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 วันเร่ิมต้นย่ืนค าร้องท่ีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ ช้ัน ๘ 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ย่ืนค าร้องแสดงความจ านงการลงทะเบียน 
  วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
  บ.๑๑  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก 
  บ.๑๒  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  บ.๑๓  ภาคนิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ข 
  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑) 
  ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒) 
  ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖) 
  ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
  ขอสอบประมวลความรู้  (นักศึกษาปริญญาโท  แผน ข) 
  ขอสอบวัดคุณสมบัติ  และภาษาต่างประเทศ  (นักศึกษาปริญญาเอก) 
  ขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ 

๒๗ กุมภาพันธ์ – 
๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา พิมพ์ใบ ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง  Internet  
และช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดท่ี ๑  ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาท่ัวประเทศ                            
(นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะช าระเงนิค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายท้ังหมดเพียงคร้ังเดียว ให้ช าระเงินภายในก าหนด
ระยะเวลาของงวดท่ี ๑ เท่านั้น) 
 ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
 ขอสอบประมวลความรู้  (นักศึกษาปริญญาโท  แผน ข) 
 ขอสอบวัดคุณสมบัติ  และภาษาต่างประเทศ  (นักศึกษาปริญญาเอก) 
 ขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ 

มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๑๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า (ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้ท าการยืนยันการลงทะเบียน)  



-๒- 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

เมษายน  ๒๕๖๔ 

๔ เมษายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของ 
  การช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดท่ี ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ  หากพ้นก าหนดน้ีต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ 
  ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
  ขอสอบประมวลความรู้  (นักศึกษาปริญญาโท  แผน ข) 
  ขอสอบวัดคุณสมบัติ  และภาษาต่างประเทศ  (นักศึกษาปริญญาเอก) 
  ขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ 

๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ วันหยุด วันสงกรานต์ 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการย่ืนค าร้องแสดงความจ านงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์   

 บ.๑๑  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก 
 บ.๑๒  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
 บ.๑๓  ภาคนิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ข 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา  ช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดท่ี ๒  และนักศึกษา                               
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  พิมพ์ใบลงทะเบียน  ทบ.๖  ผ่านระบบบริการการศึกษา                      
ทาง  Internet และช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
(หากนักศึกษามีปัญหาเร่ืองการช าระค่าลงทะเบียน ให้ติดต่อท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสุดท้ายของการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
 ระยะเวลาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ท่ีสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว) 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชางวดท่ี ๒  และค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  
โดยไม่เสียค่าปรับ  หากพ้นก าหนดน้ี  นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของการเงินฯ 
 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  (ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ท่ีสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
เรียบร้อยแล้ว) 

มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของ 
  การช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
หากพ้นก าหนดน้ีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ช าระค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของ 
  การย่ืนค าร้องขอลาพักการเรียนของนักศึกษาทุกรุ่น 
  การย่ืนค าร้องพร้อมเอกสาร ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (นักศึกษาท่ีย่ืนเอกสาร 
ไม่ทันก าหนด ให้ลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป) 

  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑)  
  ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒)  
  ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖) 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



-๓- 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันปิดภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๓) 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเหตุ    กรณีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมท่ีต้องปิดสถานศึกษาซ้อนทับ 
 ปฏิทินการศึกษา  ให้ผู้สอนจัดท าบันทึกสอนชดเชยด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม และให้เวลาการจัดการเรียนการสอนชดเชย 
 เทียบเท่ากับเวลาปกติ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๔   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี 




