
Thesis Submission Deadline and Schedule of Graduation in Academic Year 2019 

will be postponed 

การขยายเวลาการวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

Activities   กิจกรรม Deadlines    กำหนดการ 

1. Submission of Completed Thesis to  

     Graduate School 

1. วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

25 September 2020, Friday  
(formerly 17 July 2020, Friday)  

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 
(เดิม ศุกร์ที่ 17 กค. 2563) 

2. Thesis Publication for Graduation 

 

2. วันสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับ 

    สำเร็จการศึกษา 

25 September 2020, Friday 
(formerly 4 August 2020, Tuesday) 

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

3. Graduation Approval by Faculty  

      Committee 

3. วันสุดท้ายของการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของ 

    คณะกรรมการบริหารคณะ 

2 October 2020, Friday 
(formerly 7 August 2020, Friday) 

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

 

For those students who have not completed within study period and unable to 

submit the completed thesis or publication within specified date, proceed as 

follows: 

สำหรับนิสิตทีย่ังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา และไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษา

ภายในวันที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการ ดังนี ้

Conditions  เงื่อนไข Deadlines  กำหนดการ 
First case: Students cannot submit a  

                  completed thesis 

 
Students should register in the first 

semester of the Academic Year 2020 at 

the Office of the Registrar with the 

exemption from late registration fees  
 

กรณีที่ 1 นิสิตไม่สามารถส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้  
• • ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนที่สำนักงานการ
ทะเบียน โดยได้รับค่ายกเว้นค่าปรับการลงทะเบียน
เรียนสาย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  

Within 2 October 2020, Friday 

 

ภายใน ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
 

 



 

Conditions  เงื่อนไข Deadlines  กำหนดการ 
Second case: Students submitted the  

                      completed thesis. 

                      

But has not published thesis work yet 

or unable to finish graduation 

requirements on time 
 

Students should maintain student status 

at the Office of the Registrar 
 

กรณีที่ 2 นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์แต่ยังไม่ได้
เผยแพร่ผลงาน หรือไม่สามารถสำเร็จการศกึษาได้ทัน
วันสุดท้ายที่กำหนด  
• • ให้นิสิตรักษาสถานภาพนิสิตที่สำนักงานการ
ทะเบียน  
 

 

Within 2 October 2020, Friday 

 

ภายใน ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
 

 

For students who have completed within study period, proceed as follows: 

สำหรับนิสิตทีค่รบระยะเวลาการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 

Conditions  เงื่อนไข Process การดำเนินการ Deadlines กำหนดการ 
1. Master Degree 

 

 

1.1) Students have 

completed within 4 years 

of study but not over 5 

years 

 

 

1) ระดับปริญญาโท 
     1.1) นิสิตครบระยะเวลา
การศึกษา 4 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

Students should comply 

for an extension of study 

period in the first semester 

of the Academic Year 

2020 at the Faculty.  

 

The president will review 

for further decision.  
ให้นิสิตยื่นขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ที่
คณะ เพื่อส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เสนออธิการบดีวินิจฉัยสั่งการต่อไป 

Within 7 October 2020, 

Wednesday 

 

ภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 
 

 

 



Conditions  เงื่อนไข Process การดำเนินการ Deadlines กำหนดการ 
1.2 Students have 

extended the study period 

beyond 5 years 

 

1.2) นสิิตได้ขยายระยะเวลา
การศึกษาเกิน 5 ปี 
 

Students should comply 

for an extension of study 

period in the first semester 

of the Academic Year 

2020 at the Faculty.  

 

The University Council 

will review for further 

decision then propose to 

Higher Education 

Commission for 

consideration and 

approval. 

 
ให้นิสิตยื่นขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ที่
คณะ เพื่อส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

Within 30 June 2020, 

Tuesday 
 

ภายในอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

2) Ph.D. students have 

completed degree or had 

extended the study period 

 

2) ระดับปริญญาเอก นิสิตครบ
ระยะเวลาหรือได้ขยายระยะเวลา
การศึกษา 

 

 


