กิจกรรมการศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)
ระดับบัณฑิตศึกษา
กําหนดการ

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาพิเศษ

ลงทะเบียนเรียน [*1]
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ไม่มีค่าปรับ
- มีค่าปรับชําระเงินล่าช้ากว่ากําหนด วันละ 100 บาท [*2]
ปิดระบบการชําระเงิน [*3]

จ. 23 ก.ค. – ศ. 3 ส.ค. 61

จ. 24 ธ.ค. 61 – ศ. 11 ม.ค. 62

พ. 29 พ.ค. – ศ. 7 มิ.ย. 62

จ. 23 ก.ค. – ศ. 24 ส.ค. 61
อ. 28 ส.ค. – ศ. 21 ก.ย. 61

จ. 24 ธ.ค. 61 – ศ. 1 ก.พ. 62
อ. 5 ก.พ. – ศ. 1 มี.ค. 62

พ. 29 พ.ค. – ศ. 14 มิ.ย. 62
อ. 18 มิ.ย. – ศ. 28 มิ.ย. 62

สํานักงานคลังตรวจสอบยอดการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากับ
ธนาคาร

ศ. 24 ส.ค. – จ. 27 ส.ค. 61

ศ. 1 ก.พ. – จ. 4 ก.พ. 62

ศ. 14 มิ.ย. – จ. 17 มิ.ย. 62

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า [*1]
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- มีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด 300 บาท
- มีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด 300 บาทและ
ค่าปรับชําระเงินล่าช้ากว่ากําหนด วันละ 100 บาท [*4]
วันสุดท้ายของการชําระเงิน [*5]
วันเปิดภาคการศึกษา
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน
ขอถอนรายวิชาเรียน
การสอบกลางภาค
(ไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันหยุดชดเชย)
ประเมินการสอนอาจารย์
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา หรือการลงทะเบียนรักษา
สภาพนักศึกษา และชําระเงินค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา
หรือค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
การสอบปลายภาค
(เว้นวันหยุดราชการ)
วันปิดภาคการศึกษา

ส. 4 ส.ค. – ศ. 24 ส.ค. 61

ส. 12 ม.ค. – ศ. 1 ก.พ. 62

ส. 8 มิ.ย. – ศ. 14 มิ.ย. 62

ส. 4 ส.ค. – ศ. 24 ส.ค. 61
อ. 28 ส.ค. – ศ. 21 ก.ย. 61

ส. 12 ม.ค. – ศ. 1 ก.พ. 62
อ. 5 ก.พ. – ศ. 1 มี.ค. 62

ส. 8 มิ.ย. – ศ. 14 มิ.ย. 62
อ. 18 มิ.ย. – ศ. 28 มิ.ย. 62

ศ. 21 ก.ย. 61
จ. 6 ส.ค. 61
จ. 6 ส.ค. – ศ. 24 ส.ค. 61
จ. 6 ส.ค. – ศ. 9 พ.ย. 61

ศ. 1 มี.ค. 62
จ. 14 ม.ค. 62
จ. 14 ม.ค. – ศ. 1 ก.พ. 62
จ. 14 ม.ค. – ศ. 19 เม.ย. 62

ศ. 28 มิ.ย. 62
จ. 10 มิ.ย. 62
จ. 10 มิ.ย. – ศ. 14 มิ.ย. 62
จ. 10 มิ.ย. – ศ. 5 ก.ค. 62

จ. 24 ก.ย. – อา. 30 ก.ย. 61

จ. 4 มี.ค. – อา. 10 มี.ค. 62

-

จ. 29 ต.ค. 61 - ศ. 9 พ.ย. 61

จ. 8 เม.ย. - ศ. 19 เม.ย. 62

จ. 1 ก.ค. – ศ. 5 ก.ค. 62

ศ. 30 พ.ย. 61

ศ. 10 พ.ค. 62

-

อา. 2 ธ.ค. 61

อา. 12 พ.ค. 62

อา. 14 ก.ค. 62

จ. 3 ธ.ค. – อ. 18 ธ.ค. 61

จ. 13 พ.ค. – ศ. 24 พ.ค. 62

จ. 15 ก.ค. – พ. 17 ก.ค. 62

พ. 19 ธ.ค. 61

ส. 25 พ.ค. 62

พฤ. 18 ก.ค. 62

หมายเหตุ
[1] ลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต เปิดระบบตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันแรกของการลงทะเบียน และปิดระบบหลังจากเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
[2] การพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินจากระบบ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดท้ายตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งระบุ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และ 2) ค่าปรับชําระ
เงินล่าช้ากว่ากําหนดแล้วนําไปยื่นชําระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งชําระเงินภายในเวลาทําการของธนาคารและภายในวันที่ที่ปรากฏบนใบแจ้งชําระเงิน
เท่านั้น
[3] การปิดระบบการชําระเงิน หลังจากเวลา 16.00 น. ของวันแรกตามระยะเวลาที่กําหนด
[4] การพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินจากระบบ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดท้ายตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งระบุ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 2) ค่าปรับลงทะเบียน
ล่าช้ากว่ากําหนด และ 3) ค่าปรับชําระเงินล่าช้ากว่ากําหนดแล้วนําไปยื่นชําระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทําการของธนาคารและภายในวันที่ปรากฏ
บนใบแจ้งชําระเงินเท่านั้น
[5] การลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามข้อ 18.1 ของข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

