ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ฉบับเปลี่ยนแปลง
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รายการ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนออนไลนของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3, 4 และ เกินป 4
วันชําระเงินคาลงทะเบียนปกติ
เงินสด
: ชําระที่ธนาคาร / เคานเตอรเซอรวิส
บัตรเครดิต : ชําระเงินออนไลน / กองการเงิน
คายลูกแมไทร

ภาคตน
อ. 20 มิ.ย. 60
พ. 12 – ส. 15 ก.ค. 60

ภาคปลาย
จ. 27 พ.ย. – ศ. 1 ธ.ค. 60

ตามประกาศ มกค

จ. 4 – พฤ. 7 ธ.ค. 60

จ. 17 – ศ. 21 ก.ค. 60
อ. 18 – ศ. 21 ก.ค. 60

อ. 5 – ศ. 8 ธ.ค. 60
พ. 6 – ศ. 8 ธ.ค. 60

ภาคฤดูรอน
อ. 17 – ศ. 20 เม.ย. 61
จ. 23 – ศ. 27 เม.ย. 61

จ. 17 ก.ค. – ส. 19 ส.ค. 60 จ.4 ธ.ค. 60 – อา.7 ม.ค.61 จ.23 เม.ย.–อา.27 พ.ค. 61
สัปดาหแรกของเดือน
สิงหาคม
จ. 21 ส.ค. 60
จ. 21 – ศ. 25 ส.ค. 60
จ. 21 – ส. 26 ส.ค. 60

-

-

จ. 8 ม.ค.61
จ. 28 พ.ค. 61
วันเปดเรียน
วันลงทะเบียนลาชา
จ. 8 – ศ. 12 ม.ค. 61
จ. 28 พ.ค.–ศ.1 มิ.ย. 61
วันชําระเงินคาลงทะเบียนลาชา : คิดคาปรับ
จ. 8 – ส. 13 ม.ค. 61
จ. 28 พ.ค.-ส. 2 มิ.ย. 61
วันเพิกถอนคืนเงินคาหนวยกิต เต็มจํานวน
จ. 28 ส.ค. - ศ. 8 ก.ย. 60
จ.15 – ศ. 26 ม.ค. 61
จ. 4 – ศ. 8 มิ.ย. 61
สับเปลี่ยนวิชา เพิ่มเติมวิชา
10 วันชําระเงินคาเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา (กรณีมีเงิน
จ. 28 ส.ค. – ส. 9 ก.ย. 60
จ. 15 – ส. 27 ม.ค. 61
จ. 4 – ส. 9 มิ.ย. 61
ตองจายเพิ่ม) ชําระที่ธนาคารเทานั้น : ไมมีคาปรับ
11 วันไหวครู
พฤ. 31 ส.ค. 60
12 วันที่ชําระเงินสวนตางของนักศึกษาเงินกูกองทุน กยศ.
จ. 11 – ศ. 22 ก.ย. 60
จ. 29 ม.ค. – ศ. 9 ก.พ. 61
และ กรอ.
13 วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
ตามประกาศ มกค
14 วันประกาศจําหนายชื่อนักศึกษา
0จ. 11 ก.ย. 60
0จ. 19 ก.พ. 61
-15 วันสอบกลางภาค
จ. 9 – จ. 16 ต.ค. 60
จ. 26 ก.พ.–จ.5 มี.ค. 61
16 วันเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ W
จ. 13 – ศ. 17 พ.ย. 60
จ. 2 – ศ. 6 เม.ย. 61
จ. 2 – ศ. 6 ก.ค. 61
17 วันประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
จ.16 ต.ค. – ส.9 ธ.ค. 60 อ. 6 มี.ค. – ส. 28 เม.ย. 61 จ. 9 – ส. 21 ก.ค. 61
18 วันสุดทายของการเรียน
ส. 9 ธ.ค. 60
ส. 28 เม.ย. 61
ส. 21 ก.ค. 61
19 วันสอบไลปลายภาค
อ. 12 – จ. 25 ธ.ค. 60 จ.30 เม.ย.-พ.16 พ.ค. 61 จ. 23 – อ. 31 ก.ค. 61
20 วันสอบวัดมาตรฐานความรู Exit Exam
จ. 25 – พฤ. 28 ธ.ค. 60 พ. 16 – จ. 21 พ.ค. 61 อ.31 ก.ค.–พ.1 ส.ค. 61
21 วันประชุมกรรมการประเมินผลการศึกษา เพื่อเห็นชอบ
การออกขอสอบ
ใหคณะพิจารณาใหสอดคลองกับการสอบและการประกาศผลสอบ
22 วันประชุมกรรมการประเมินผลการศึกษา เพื่อตรวจ
ขอสอบและรับรองผลการสอบ
23 วันประกาศผลการสอบ
จ. 8 ม.ค. 61
จ. 28 พ.ค. 61
อ. 14 ส.ค. 61
ประมาณการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามาวันที่ 2 – 7 ต.ค. 2560 (มหาวิทยาลัยดําเนิน
สํานักทะเบียนและประมวลผล
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การเรียนการสอนปกติ) * ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุจําเปนและความเหมาะสม

10 ส.ค. 2560

