ปฏิทนิ การศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563 (เลือ่ นสอบปลายภาค ภาคต้น และ สอบกลางภาค ภาคปลาย)
รายการ
1 วันสถำปนำมหำวิทยำลัย
2 วันที่นกั ศึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ส. 20 มิ.ย. 2563

-

พ. 8 – ศ. 10 ก.ค. 2563

จ. 23 – ศ. 27 พ.ย. 2563

จ. 12 – ส. 16 เม.ย. 2564

3 วันลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษำ
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2

ตำมประกำศ มกค

จ. 30 พ.ย. – ศ. 4 ธ.ค. 2563

จ. 13 – ศ. 17 ก.ค. 2563

อ. 1 – ศ. 4 ธ.ค. 2563

ชัน้ ปี ที่ 3, 4 และ เกินปี 4

อ. 14 – ศ. 17 ก.ค. 2563

พ. 2 – ศ. 4 ธ.ค. 2563

จ. 13 ก.ค. 2563
ถึง
อำ. 9 ส.ค. 2563

จ. 30 พ.ย. 2563
ถึง
อำ. 3 ม.ค. 2564

จ. 19 เม.ย. 2564
ถึง
อำ. 23 พ.ค. 2564

ตำมประกำศ มกค
จ. 10 ส.ค. 2563

จ. 4 ม.ค. 2564

จ. 24 พ.ค. 2564

จ. 10 – ศ. 14 ส.ค. 2563
จ. 10 – อำ 16 ส.ค. 2563

จ. 4 – ศ. 8 ม.ค. 2564
จ. 4 – อำ. 10 ม.ค. 2564

จ. 24 – ศ. 28 พ.ค. 2564
จ. 24 – อำ. 30 พ.ค. 2564

จ. 17 – ศ. 28 ส.ค. 2563

จ. 11 – ศ. 22 ม.ค. 2564

จ. 31 พ.ค. – ศ. 4 มิ.ย. 2564

จ. 17 – อำ. 30 ส.ค. 2563

จ. 11 – อำ. 24 ม.ค. 2664

จ. 31 พ.ค. – อำ. 6 มิ.ย. 2564

ตำมประกำศ มกค

-

-

จ. 31 ส.ค. – ส. 12 ก.ย. 2563

จ. 25 ม.ค. – ส. 6 ก.พ. 2564

-

ตำมประกำศ มกค
จ. 7 ก.ย. 2563

จ. 15 ก.พ. 2564

-

จ. 28 ก.ย. – ส. 3 ต.ค. 2563

จ. 22 – พฤ. 25 ก.พ. 2564

16 วันเพิกถอนวิชำได้สญ
ั ลักษณ์ W

จ. 9 – ศ. 13 พ.ย. 2563

จ. 29 มี.ค. – ศ. 2 เม.ย. 2564

จ. 28 มิ.ย. – ศ. 2 ก.ค. 2564

17 วันประเมินกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ

จ. 5 ต.ค. – ส.5 ธ.ค. 2563

อ. 2 มี.ค. – ส. 24 เม.ย. 2564

จ. 5 – ส. 17 ก.ค. 2564

4 วันชำระเงินค่ำลงทะเบียนปกติ
Mobile Banking: ผ่ำน Mobile Application
เงินสด
: ชำระที่ธนำคำร / เคำน์เตอร์เซอร์วิส
บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์ / กองกำรเงิน
5 ค่ำยลูกแม่ไทร
6 วันเปิ ดเรียน
7 วันลงทะเบียนล่ำช้ำ
8 วันชำระเงินค่ำลงทะเบียนล่ำช้ำ : มีคำ่ ปรับ
9 วันเพิกถอนคืนเงินค่ำหน่วยกิต เต็มจานวน
สับเปลีย่ นวิชำ เพิ่มเติมวิชำ
10 วันชำระเงินค่ำเพิม่ เติมวิชำ สับเปลีย่ นวิชำ (กรณีมีเงิน
ต้องจ่ำยเพิม่ )ชำระผ่ำนช่องทำงตำมข้อ4 : ไม่มีคำ่ ปรับ
11 วันไหว้ครู
12 วันทีช่ ำระเงินส่วนต่ำงของนักศึกษำเงินกูก้ องทุน กยศ.
และ กรอ.
13 13 วันพิธีประสำทปริญญำบัตร
14 วันประกำศจำหน่ำยชื่อนักศึกษำ
15 วันสอบกลางภาค

จ. 19 – ศ. 23 เม.ย. 2564

18 วันสุดท้ำยของกำรเรียน
19 วันสอบปลายภาค

ส. 5 ธ.ค. 2563

ส. 24 เม.ย. 2564

ส. 17 ก.ค. 2564

จ. 7 – จ. 21 ธ.ค. 2563

จ. 26 เม.ย. – ศ. 7 พ.ค. 2564

จ. 19 – ศ. 23 ก.ค. 2564

20 วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam

จ. 21 – จ. 28 ธ.ค. 2563

ศ. 7 – ศ. 14 พ.ค. 2564

ศ. 23 ก.ค. – จ. 2 ส.ค. 2564

21 วันประชุมกรรมกำรประเมินผลกำรศึกษำ เพื่อเห็นชอบ
กำรออกข้อสอบ
22 วันประชุมกรรมกำรประเมินผลกำรศึกษำ เพื่อตรวจ
ข้อสอบและรับรองผลกำรสอบ
23 วันประกาศผลการสอบ

ให้คณะพิจารณาให้สอดคล้องกับการสอบและการประกาศผลสอบ
จ. 4 ม.ค. 2564

จ. 24 พ.ค. 2564

จ. 16 ส.ค. 2564

งดการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า
*ปฏิทินนีอ้ ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเหตุจำเป็ นและควำมเหมำะสม

สำนักทะเบียนและประมวลผล
5 ต.ค. 63

