ปฏิทินการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2563 เลื่อนเปิ ดเรียนภาคปลายและภาคฤดูร้อน (ฉบับปรับปรุง)
รายการ

ภาคต้น

ส. 20 มิ.ย. 2563
พ. 8 – ศ. 10 ก.ค. 2563

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

จ. 23 – ศ. 27 พ.ย. 2563

-

ตามประกาศ มกค

จ. 30 พ.ย. – ศ. 4 ธ.ค. 2563

จ. 13 – ศ. 17 ก.ค. 2563

อ. 1 – ศ. 4 ธ.ค. 2563

อ. 14 – ศ. 17 ก.ค. 2563

พ. 2 – ศ. 4 ธ.ค. 2563

จ. 13 ก.ค. 2563
ถึง
อา. 9 ส.ค. 2563

จ. 30 พ.ย. 2563
ถึง
อา. 17 ม.ค. 2564

จ. 26 เม.ย. 2564
ถึง
อา. 30 พ.ค. 2564

ตามประกาศ มกค
จ. 10 ส.ค. 2563
จ. 10 – ศ. 14 ส.ค. 2563
จ. 10 – อา 16 ส.ค. 2563

จ. 18 ม.ค. 2564
จ. 18 – ศ. 22 ม.ค. 2564
จ. 18 – อา. 24 ม.ค. 2564

จ. 31 พ.ค. 2564
จ. 31 พ.ค. – ศ. 4 มิ.ย. 2564
จ. 31 พ.ค. – อา. 6 มิ.ย. 2564

จ. 17 – ศ. 28 ส.ค. 2563

จ. 25 ม.ค. – ศ. 5 ก.พ. 2564

จ. 7 มิ.ย. – ศ. 11 มิ.ย. 2564

จ. 17 – อา. 30 ส.ค. 2563

จ. 25 ม.ค. – อา. 7 ก.พ. 2564

จ. 7 มิ.ย. – อา. 13 มิ.ย. 2564

ตามประกาศ มกค

-

-

จ. 31 ส.ค. – ส. 12 ก.ย. 2563

จ. 8 ก.พ. – ส. 20 ก.พ. 2564

-

ตามประกาศ มกค
จ. 7 ก.ย. 2563
จ. 28 ก.ย. – ส. 3 ต.ค. 2563
จ. 9 – ศ. 13 พ.ย. 2563
จ. 5 ต.ค. – ส.5 ธ.ค. 2563
ส. 5 ธ.ค. 2563
จ. 7 – จ. 21 ธ.ค. 2563
จ. 21 – จ. 28 ธ.ค. 2563

จ. 1 มี.ค. 2564
จ. 8 – พฤ. 11 มี.ค. 2564
จ. 12 – ศ. 16 เม.ย. 2564
จ. 15 มี.ค. – ส. 8 พ.ค. 2564
ส. 8 พ.ค. 2564
อ. 11 - พฤ. 20 พ.ค. 2564
พฤ. 20 – พฤ. 27 พ.ค. 2564

จ. 5 – ศ. 9 ก.ค. 2564
จ. 12 – ส. 24 ก.ค. 2564
ส. 24 ก.ค. 2564
อ. 27 ก.ค. – อ. 3 ส.ค. 2564
อ. 3 – ศ. 6 ส.ค. 2564

1 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
2 วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
3 วันลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3, 4 และ เกินปี 4
4 วันชําระเงินค่าลงทะเบียนปกติ
Mobile Banking: ผ่าน Mobile Application
เงินสด
: ชําระที่ธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส
บัตรเครดิต : ชําระเงินออนไลน์ / กองการเงิน
5 ค่ายลูกแม่ไทร
6 วันเปิ ดเรียน
7 วันลงทะเบียนล่าช้า
8 วันชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : มีค่าปรับ
9 วันเพิกถอนคืนเงินค่าหน่วยกิต เต็มจํานวน
สับเปลี่ยนวิชา เพิ่มเติมวิชา
10 วันชําระเงินค่าเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา (กรณีมีเงิน
ต้องจ่ายเพิ่ม)ชําระผ่านช่องทางตามข้อ4 : ไม่มีค่าปรับ
11 วันไหว้ครู
12 วันที่ชําระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ.
และ กรอ.
13 วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
14 วันประกาศจําหน่ายชื่อนักศึกษา
15 วันสอบกลางภาค
16 วันเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ W
17 วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
18 วันสุดท้ายของการเรียน
19 วันสอบปลายภาค
20 วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam
21 วันประชุมกรรมการประเมินผลการศึกษา เพื่อเห็นชอบ
การออกข้อสอบ
22 วันประชุมกรรมการประเมินผลการศึกษา เพื่อตรวจ
ข้อสอบและรับรองผลการสอบ
23 วันประกาศผลการสอบ
งดการทบทวนความรู้สมู่ หาวิทยาลัยกับมาม่า
*ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุจําเป็นและความเหมาะสม

จ. 19 – ศ. 23 เม.ย. 2564
จ. 26 – ศ. 30 เม.ย. 2564

ให้คณะพิจารณาให้สอดคล้องกับการสอบและการประกาศผลสอบ
พ. 6 ม.ค. 2564

จ. 31 พ.ค. 2564

จ. 16 ส.ค. 2564
สํานักทะเบียนและประมวลผล
2 ม.ค. 2564

