
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

ประจำปีการศึกษา 2564 
................................................................. 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕64 
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕64 วันรับสมัครวันสุดท้าย

ภาค ๑/๒๕64 
เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พรอ้มค่าข้ึนทะเบียนนสิิต 
8,000 บาท และค่าเอกสารประกอบการบรรยาย  
๓,5๐๐ บาท 

๒๕ กรกฎาคม  ๒๕64 รับรหสันิสิต ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา  
๑/๒๕64  ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

20-23 สงิหาคม  ๒๕64 ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่
 

นิสิตใหมทุ่กคนเข้าร่วมปฐมนเิทศ เพือ่รบัทราบข้อมลู กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคับและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาเอกเพือ่นำไปปฏิบัติในการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กฎเกณฑ์ และข้ันตอนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 รายวิชาภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕64 

นิสิตเข้าหอ้งฟงับรรยายจากอาจารยผ์ู้สอน ในรายวิชาภาค
การศึกษาที่ 1/2564 (ครัง้ที่ 1)ของแตล่ะสาขาวิชา พร้อมกับ
รับมอบหมายงาน 

3  กันยายน  2564 วันสุดท้าย ของการส่ง 
ใบ บว.02 ใบ บว.03  
ใบ บว.04  ใบ บว.07 
พร้อมเลม่สอบ 

นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ  เสนออนุมัติ
หัวข้อ  สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ส่งใบ 
บว.ต่างๆ พรอ้มชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามกำหนด 
นิสิตพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ 
หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หนังสือขอเก็บข้อมลูจากบัณฑิตวิทยาลัย  
บว.๐๖ หนังสือขอตรวจเครือ่งมอืในการวิจัย 

18  กันยายน 2564 สอบวัดคุณสมบัติ (QE) นิสิตที่มรีายช่ือตามประกาศผู้มสีิทธ์ิสอบเข้าห้องดำเนินการ
สอบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕64 
25-26 กันยายน ๒๕64 เสนออนมุัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

นิสิตดำเนินการสอบหัวข้อ  สอบเค้าโครง  สอบป้องกัน 
ตามวันเวลาที่คณะกรรมการหลกัสูตรกำหนด 

15-18 ตุลาคม 2564 รายวิชาภาคการศึกษาที่  
๑/๒๕64 

นิสิตเข้าหอ้งฟงับรรยายจากอาจารยผ์ู้สอน ในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2)ของแต่ละ
สาขาวิชา พร้อมกับรับมอบหมายงาน 

13-14 พฤศจิกายน 2564 สอบปลายภาคการศึกษา 
1/2564 

นิสิตดำเนินการสอบปลายภาคในรายวิชาที่ผ่านการ
เรียนมาแล้ว ของภาคการศึกษาที่ 1/2564 

2  ธันวาคม 2564 ส่งผลการเรียน ภาคการศึกษา
ที่ 1/2564 

อาจารยผ์ู้สอนตรวจข้อสอบและส่งผลการสอบ ตาม
กำหนด เพื่อดำเนินการคียผ์ลการเรียนข้ึนระบบต่อไป 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕64 
3  มกราคม  2565 วันสุดท้าย ของการส่ง ใบ บว.

02 ใบ บว.03  ใบ บว.04  
ใบ บว.07 พร้อมเลม่สอบ 

นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ  เสนอ
อนุมัติหัวข้อ  สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ ส่งใบ บว.ต่างๆ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน 
ตามกำหนด 
นิสิตพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ 
หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หนังสือขอเก็บข้อมลูจากบัณฑิตวิทยาลัย  
บว.๐๖ หนังสือขอตรวจเครือ่งมอืในการวิจัย 

๑๖  มกราคม  ๒๕65 วันรับสมัครวันสุดท้ายภาค  
๒/๒๕๕๗ 

เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พรอ้มค่าข้ึนทะเบียน  
๘,๐๐๐ บาท 

22  มกราคม 2565 สอบวัดคุณสมบัติ (QE) นิสิตที่มรีายช่ือตามประกาศผู้มสีิทธ์ิสอบเข้าห้อง
ดำเนินการสอบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

29-30 มกราคม ๒๕65 เสนออนมุัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

นิสิตดำเนินการสอบหัวข้อ  สอบเค้าโครง  สอบป้องกัน 
ตามวันเวลาที่คณะกรรมการหลกัสูตรกำหนด 

31  มกราคม  ๒๕65 วันรับสมัครวันสุดท้ายภาค  
2/๒๕64 

เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พรอ้มค่าข้ึนทะเบียนนสิิต 
8,000 บาท และค่าเอกสารประกอบการบรรยาย  
๓,5๐๐ บาท 

3 กุมภาพันธ์ 2565 รับรหสันิสิต ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา  
2/๒๕64  ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

  



ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕64 
18 กุมภาพันธ์ 2565 ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

 
นิสิตใหมทุ่กคนเข้าร่วมปฐมนเิทศ เพือ่รบัทราบข้อมลู 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการเรียนการ
สอนระดับปริญญาเอกเพือ่นำไปปฏิบัติในการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ ์และข้ันตอนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

18-21 กุมภาพันธ ์2565 รายวิชาภาคการศึกษาที่  
2/๒๕64 

นิสิตเข้าหอ้งฟงับรรยายจากอาจารยผ์ู้สอน ในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของแต่ละสาขาวิชา พร้อม
กับรบัมอบหมายงาน 

28-30 มีนาคม 2565 การศึกษาดูงานต่างประเทศ นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการสำเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 

3  เมษายน  2565 วันสุดท้าย ของการส่ง ใบ บว.
03  ใบ บว.04  ใบ บว.07 
พร้อมเลม่สอบ 

นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียน เสนออนมุัติหัวข้อ  สอบ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ส่งใบ บว.
ต่างๆ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามกำหนด 
นิสิตพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ 
หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หนังสือขอเก็บข้อมลูจากบัณฑิตวิทยาลัย  
บว.๐๖ หนังสือขอตรวจเครือ่งมอืในการวิจัย 

16-17 เมษายน 2565 สอบปลายภาคการศึกษา 
2/2564 

นิสิตดำเนินการสอบปลายภาคในรายวิชาที่ผ่านการ
เรียนมาแล้ว ของภาคการศึกษาที่ 2/2564 

23-24 เมษายน ๒๕65 เสนออนมุัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

นิสิตดำเนินการสอบหัวข้อ  สอบเค้าโครง  สอบป้องกัน 
ตามวันเวลาที่คณะกรรมการหลกัสูตรกำหนด 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕64 
12  พฤษภาคม 2565 ส่งผลการเรียน ภาคการศึกษา

ที่ 2/2564 
อาจารยผ์ู้สอนตรวจข้อสอบและส่งผลการสอบ ตาม
กำหนด เพื่อดำเนินการคียผ์ลการเรียนข้ึนระบบต่อไป 

๑๕  พฤษภาคม ๒๕65 วันรับสมัครวันสุดท้ายภาค  
ฤดูร้อน /๒๕64 

เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พรอ้มค่าข้ึนทะเบียนนสิิต 
8,000 บาท และค่าเอกสารประกอบการบรรยาย  
๓,5๐๐ บาท 

  



ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕64 
3  มิถุนายน  2565 วันสุดท้าย ของการส่ง ใบ บว.

03  ใบ บว.04  ใบ บว.07 
พร้อมเลม่สอบ 

นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียน เสนออนมุัติหัวข้อ  สอบ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ส่งใบ บว.
ต่างๆ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามกำหนด 
นิสิตพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ 
หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หนังสือขอเก็บข้อมลูจากบัณฑิตวิทยาลัย  
บว.๐๖ หนังสือขอตรวจเครือ่งมอืในการวิจัย 

๑1-12  มิถุนายน ๒๕65 รายวิชาภาคฤดูร้อน ๒๕64 นิสิตเรียนในรายวิชาปรบัพื้นฐาน 2 รายวิชา 
๑.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 
๒.ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

25-26 มิถุนายน ๒๕65 เสนออนมุัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

นิสิตดำเนินการสอบหัวข้อ  สอบเค้าโครง  สอบป้องกัน 
ตามวันเวลาที่คณะกรรมการหลกัสูตรกำหนด 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.จริศักดิ์  จิยะจันทน)์ 
                                                                          อธิการบดี 


