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งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
๒๕/๒๕ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ศาลายา นครปฐม
โทร ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ตอ ๑๐๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๘๓๔

ที่ อว ๗๘.๐๒/ ๐๑๗๖๙ ออกเลขที่โดยสารบรรณ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง แจงกําหนดระยะเวลาเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน คณบดี / ผูอํานวยการ

สิ่งที่สงมาดวย ๑. หนังสือกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว ๗๘.๐๑๕/ว ๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
๒. แบบฟอรมเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓
อางถึงหนังสือกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว ๗๘.๐๑๕/ว ๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการ
สําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แตรวมแลวตองไมเกิน ๑ ปการศึกษา ทั้งนี้ ใหสวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษานั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอแจงกําหนดการที่หลักสูตรและนักศึกษาจะตองเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาตอ
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา หรือครบระยะเวลาศึกษา
สูงสุดแตยังไมสามารถสําเร็จการศึกษาได หากคาดวาจะสามารถสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีผล “ผาน” ไดภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไมตองเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ แตหากคาดวายังไม
สามารถสอบวิ ทยานิ พนธหรื อสารนิ พนธ ให มี ผล “ผ าน” ภายในวั นที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได ขอให ห ลั ก สู ต ร
ดําเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ มายังบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ขอใหหลักสูตรพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร
และมี ค วามก า วหน า ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ หากนั ก ศึ ก ษาไม ไ ด ดํ า เนิ น การใดๆ เกี่ ย วกั บ วิ ท ยานิ พ นธ และไม มี
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ อาจไมไดรับการพิจารณาใหขยายระยะเวลาศึกษาตอ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบขอมูลและรวบรวมรายชื่ อนั ก ศึ ก ษาที่มีคุณสมบั ติต ามที่กํา หนด และจะเสนอรายชื่อนักศึ กษาที่ข อขยาย
ระยะเวลาศึกษาไปยังสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณา โดยจะดําเนินการภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเทานั้น ดังนั้น
ขอใหหลักสูตรแจงรายชื่อนักศึกษาที่ตองการขอขยายระยะเวลาศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ มายังบัณฑิต
วิทยาลัยตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หากดําเนินการหลังจากระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด นักศึกษา
อาจจะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาหรือตามระยะเวลา
ศึกษาสูงสุดที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลา
ศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ไดที่ http://gg.gg/Extension-Form)
.../๒

-๒สําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาตอภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ จะตอง
ดําเนินการดังนี้
๑. ลงทะเบียนประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ผานระบบ Student Service System ระหวาง
วั น ที่ ๓ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นหลั ง จากที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนด
นักศึกษาจะตองเสียคาปรับการลงทะเบียนลาชา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
(หมายเหตุ การลงทะเบียนภาคฤดูรอน นักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในรายการ
คาบํารุงการศึกษา คากิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย และคาบริการ Internet)
๒. ชําระคาลงทะเบียนในรายการอื่นๆ ถามี เชน คาหนวยกิต คาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
คาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ คาลงทะเบียนสอบ
ประมวลความรู ฯลฯ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนหลัง
วั นที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักศึ กษาต องชํ าระค าปรั บ การชํ าระค าลงทะเบี ย นล าช าจํ า นวน
๒,๐๐๐ บาท
๓. นักศึกษาไดรับการยกเวนคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
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(ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สําเนาเรียน ๑. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
กรณีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาและยังไม่เกินระยะเวลาศึกษาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หลักสูตร_______________________________________________
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย_______________________________________________
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว

ครบระยะเวลาศึกษา
วันที่สอบโครงร่าง “ผ่าน”
(ระบุจํานวนภาคการศึกษา)

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_______________________________________________
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 ________________

