;-:,

'lh~mf'l?!m'U'WL'VlflL'W1~~'l"l1~'1eJlJ Lni1L41flru'Vl'\1!11ml>lm~,r-:i

'

b~€l'1 'l.J5vi'Wf711Afl'lofl '\.J1~'il1Uf711Afl'l'l-1 \!'.)ct';:,(['.

b~€l1 ~f7Wij\>lf711Afl'l'l-1DW'il1Ufl11Afl'l'l-1 \!'.)ct';:,(['. 'll€l'1?!'11'U'Wb'Vlflb'W1~~'1"l1~'1€llJLfli1L41flUl'Vl'\1!11~1\>lf11~'\J'1 b'U'W1 '\.J

'

~'J tJfl'J1lJ b~m.Jf€l tJ bb~~ b'\l!lJl~?!lJ
€l1PltJeJ1'W1'1\il1lJfl'J1lJ1 'W'LJ€l c.:'. 'll€l-:t'LJ€l'U-:tfl'l.J?!m'U'WL 'VlflL'W1~~'l"l1~'1€llJLfli1L41 fl ru'V1'\1!11m l>lfli~'U-:t 11 lii'1 tJfl11A fl'l'l-1

'

..

1~~'LJ'\.J~ruru1\il~
'l"l.f'l. l!'.lc:tc:tci LL~~-rr €l c.:'. 'll€l-:t'LJ€l'\J-:t fl'LJ?!m'U'WL 'Vlfl fofa~'l"lW'1€llJLni1 L41fl' ru'V1'\1!11ml>lm~'\J-:t 111ii'1 tJfl11A n'l'l-11~~'\.J
~ ~
'UUl'Vl\ilAfl'l'l-1 'l"l.f'l. l!'.lc:tc:tci '\.J1~fl€l'l.Jfl'l.JlJ~flru~m1iin11'l.J~'\1!11?1m'U'W 1'Wm1'\.J1~'lliiflf-:t~ m/1!'.lctbc.:'. L~€l1'W~ l!'.l :W'W1fllJ l!'.lctbc.:'. ::S-:i1~

'

fl1'\l!'Wl>l'l.J5vi'Wfl11Afl'l'l-1 '\.J1~'il1Ufl11Afl'l'l-1 \!'.)ct';:,(['. b'U'W~-:td

r

..

.d

.fl1flfl11f'lfl'l'l-1'VI ®
1'W~-:t'Vl~b'U tJ'Wb~tJ'W

1'Wel'1fl11~ l!'.lml - 1'W~fl{~ mo flifl,Q1fllJ l!'.lctbc.:'.

1'WbDl>l.f11flb~tJ'W

1'1.J'<ij'W'Vlfvi \!'.) ~'1'\1!1fllJ \!'.)ct';:,(['.

1'W?!€l'l.Jflm-:tmfl

1'W-.5''W'Vlfv1 l!'.l1111 fl'Wt.11EJ'W - 1'Wel1vi\iltlvi m \ilmfllJ l!'.lctbc.:'.

1'W?!€l'l.J'\.J~-1 tJ.fl1 fl

1'1.J'<ij'I.J'VJ{'V] \!'.)(i 'l"l'jf'l"1f71tJ'W - 1'WeJ'1fl11'Vl Glc.:'. fi'W'J1fllJ \!'.)ct';:,(['.

1'WDl>l.fl1flb~tJ'W

1'W'l"l'Ei'Vl GJ<:t fi'W'J1fllJ \!'.)ct';:,(['.

1'W?1'1 fl~ bb'W'Wbb~ ~ bflil>l

1'W'l"l'jtr?t'l.J&l'Vl l!'.lm fi'W'J1fllJ l!'.lctbc.:'.

'

'

'

'

'

'

mflm1Pin'l'l-1vi l!'.l
'

1'Wel'1fl11'Vl c.:'. - 1'Wf'lf11'Vl 1111 lJf111fllJ \!'.)ct';:,(t

1'WbD\>l.fl1flb~tJ'W

1'W-.5''W'Vl{vi GJP lJni1fllJ l!'.lctbc:t

1'W?!€l'l.Jf1m-:tmfl

1'1.J'<ij'I.J'VJ{'Vl 1111 - 1'Wel1vi\iltl'Vl GJm iJ'W1fllJ l!'.lctbc:t

1'W?t€l'l.JtlmtJmfl

'J'W'1'W'Vl1'VI ti - 'J'W'1'W'Vl.1'VI l!'.lm 'l"l']'l'l-.fl1fllJ l!'.lctb<:t

i''Wtil>lmm~tJ'W

'J'W€l'1fl11'VI \!'.Jc.:'. 'l"l']'l'l-.fl1fllJ \!'.)ct';:i(t

1 'W?l-:tfl ~ bb'W'Wbb~ ~ bflil>l

1'W'l"l'Ei'Vl

'

'

Q.I

Q.I

.,--..

'

1'Wri-:t'Vl~b'UtJ'Wb~tJ'W

Q.I

'

d".d

Q.I

Q.I

".d

.d

Q.I

(9)

'

:Wt:l'W1tJ'W \!'.)ct';:i(t

'

.fl1 fl f111A fl'\'J-1~ bf'l'l'J'

'

1'W~-:t'Vl~b'UtJ'Wb~tJ'W

1'Wel'1fl11'Vl mGJ 'l"l']'l'l-.fl1fllJ - 1'W'l"l'jtr?t'l.J&l'Vl \!'.) :W~'W1tJ'W l!'.lctbc:t

1'WbDl>l.fl1flb~tJ'W

1'1.J'<ij'I.J'VJ{'Vl .b :Wt:l'W1 tJ'W l!'.lctbc:t

1'W?!€l'l.JD~1t.l.fl1fl

'J'W'1'W'Vl1'VI GJGJ - 'J'W~m'VI GJ<:t mn,a1flii l!'.lctbc:t

1'WDl>l.fl1flb~tJ'W

1'Wb?11{vi GJb flif1,Q1fllJ l!'.lctbc:t

1'W?1'1fl~bb'W'Wbb~~ bflil>l

1'Wel-:tfl11'Vl \!'.lb flif1,Q1fllJ l!'.lctbc:t

Q.I

Q.J

'

"d

Q.I

".d

il'W1fllJ \!'.)ct';:,(['.

'\.J1~n1f'l ru i''Wvi

q"
..!
(f'l1?1\il11'111tJ~'ll'll'J1 ~111ru?11?1\>l)
"

Q.I

Q.I

€lfif111'l.J&i
?!m'U'WL 'VlflL'W1~~'l"l1~'1€llJLfli1 L41flru'Vl'\1!11ml>lm~,r-:i

'

กิจกรรมการศึกษา ประจำป.การศึกษา 2564
ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม
ลงทะเบียนเรียนปกติ [*1]
ชำระเงินค3าธรรมเนียมการศึกษา
- ไม"มีค"าปรับ [*2]
- มีค"าปรับชำระเงินล"าชIากว"ากำหนด วันละ 100 บาท [*3]
ปIดระบบการชำระเงิน
สำนักงานคลังตรวจสอบยอดการชำระเงินค6าธรรมเนียมการศึกษากับธนาคาร [*4]

ลงทะเบียนเรียนล3าชKา [*1]
ชำระเงินค3าธรรมเนียมการศึกษา
- มีค"าปรับลงทะเบียนล"าชIากว"ากำหนด 300 บาท [*5]
- มีค"าปรับลงทะเบียนล"าชIากว"ากำหนด 300 บาท และค"าปรับชำระ
เงินล"าชIากว"ากำหนด วันละ 100 บาท [*6]
วันสุดทKายของการชำระเงิน [*7]
วันเปIดภาคการศึกษา
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน
ขอถอนรายวิชาเรียน
การสอบกลางภาค
(ไม6เวDนวันเสารEและวันอาทิตยE เวDนวันหยุดนักขัตฤกษEและวันหยุดชดเชย)

ประเมินการสอนอาจารยX
วันสุดทIายของการลาพักการศึกษา หรือการลงทะเบียนรักษาสภาพ
นักศึกษา และวันสุดทIายของการชำระเงินค"าธรรมเนียมลาพัก
การศึกษาหรือค"าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดทIายของการเรียนการสอน
การสอบปลายภาค
(ไม6เวDนวันเสารEและวันอาทิตยE เวDนวันหยุดนักขัตฤกษEและวันหยุดชดเชย)

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาพิเศษ

อ. 27 ก.ค. – ศ. 30 ก.ค. 64

อ. 4 ม.ค. – ศ. 7 ม.ค. 65

อ. 31 พ.ค. – พฤ. 2 มิ.ย. 65

อ. 27 ก.ค. – ศ. 20 ส.ค. 64
อ. 24 ส.ค. – ศ. 17 ก.ย. 64

อ. 4 ม.ค. – ศ. 28 ม.ค. 65
อ. 1 ก.พ. – ศ. 25 ก.พ. 65

อ. 31 พ.ค. – ศ. 10 มิ.ย. 65
อ. 14 มิ.ย. – ศ. 24 มิ.ย. 65

ส. 21 ส.ค. – จ. 23 ส.ค. 64

ส. 29 ม.ค. – จ. 31 ม.ค. 65

ส. 11 มิ.ย. – จ. 13 มิ.ย. 65

อ. 3 ส.ค. – ศ. 20 ส.ค. 64

อ. 11 ม.ค. – ศ. 28 ม.ค. 65

อ. 7 มิ.ย. – อา. 12 มิ.ย. 65

อ. 3 ส.ค. – ศ. 20 ส.ค. 64
อ. 24 ส.ค. – ศ. 17 ก.ย. 64

อ. 11 ม.ค. – ศ. 28 ม.ค. 65
อ. 1 ก.พ. – ศ. 25 ก.พ. 65

อ. 7 มิ.ย. – อา. 12 มิ.ย. 65
อ. 14 มิ.ย. – ศ. 24 มิ.ย. 65

ศ. 17 ก.ย. 64
จ. 2 ส.ค. 64
อ. 3 ส.ค. – ศ. 20 ส.ค. 64
อ. 3 ส.ค. – ศ. 12 พ.ย. 64

ศ. 25 ก.พ. 65
จ. 10 ม.ค. 65
อ. 11 ม.ค. – ศ. 28 ม.ค. 65
อ. 11 ม.ค. – ศ. 22 เม.ย. 65

ศ. 24 มิ.ย. 65
จ. 6 มิ.ย. 65
อ. 7 มิ.ย. – ศ. 10 มิ.ย. 65
อ. 7 มิ.ย. – ศ. 1 ก.ค. 65

จ. 27 ก.ย. – อา. 3 ต.ค. 64

จ. 7 มี.ค. – อา. 13 มี.ค. 65

-

จ. 1 พ.ย. - ศ. 26 พ.ย. 64

จ. 11 เม.ย. - ศ. 6 พ.ค. 65

จ. 27 มิ.ย. – ศ. 8 ก.ค. 65

ศ. 26 พ.ย. 64

ศ. 6 พ.ค. 65

-

อา. 28 พ.ย. 64

อา. 8 พ.ค. 65

อา. 10 ก.ค. 65

จ. 29 พ.ย. – อ. 14 ธ.ค. 64

จ. 9 พ.ค. – จ. 23 พ.ค. 65

จ. 11 ก.ค. – ศ. 15 ก.ค. 65

วันปIดภาคการศึกษา
พ. 15 ธ.ค. 64
อ. 24 พ.ค. 65
ส. 16 ก.ค. 65
วันส3งคะแนนและเกรด
พฤ. 23 ธ.ค. 64
พ. 1 มิ.ย. 65
อ. 26 ก.ค. 65
หมายเหตุ
[1] การลงทะเบียนเรียนผ"านอินเตอรXเน็ต สำนักทะเบียนและประมวลผลเป_ดระบบตั้งแต"เวลา 8.30 น. ของวันแรกของการลงทะเบียน และป_ดระบบหลังจากเวลา 16.30 น.
ของวันสุดทIายของการลงทะเบียน
[2] การพิมพXใบแจIงชำระเงินจากระบบใหIดำเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทIายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใบแจIงชำระเงินจะระบุค"าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ"าย ซึ่งนักศึกษาจะตIองนำไปยื่นชำระเงินผ"านเคาทXเตอรXธนาคารตามที่ระบุในใบแจIงชำระเงินภายในเวลาทำการของธนาคารและภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
[3] การพิมพXใบแจIงชำระเงินจากระบบใหIดำเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทIายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใบแจIงชำระเงินจะระบุ 1) ค"าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ"าย และ 2) ค"าปรับชำระเงินล"าชIากว"ากำหนด (ปรับวันละ 100 บาท) ซึ่งนักศึกษาจะตIองนำไปยื่นชำระเงินผ"านเคาทXเตอรXธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทำการของ
ธนาคารและภายในวันที่ปรากฏบนใบแจIงชำระเงินเท"านั้น
[4] สำนักงานคลังป_ดระบบการชำระเงินหลังจากเวลา 16.00 น. ของวันแรกตามระยะเวลาที่กำหนด
[5] การพิมพXใบแจIงชำระเงินจากระบบใหIดำเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทIายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใบแจIงชำระเงินจะระบุ 1) ค"าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ"าย และ 2) ค"าปรับลงทะเบียนล"าชIากว"ากำหนด (300 บาท) ซึ่งนักศึกษาจะตIองนำไปยื่นชำระเงินผ"านเคาทXเตอรXธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทำการของธนาคาร
และภายในระยะเวลาที่กำหนด
[6] การพิมพXใบแจIงชำระเงินจากระบบใหIดำเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทIายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใบแจIงชำระเงินจะระบุ 1) ค"าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ"าย 2) ค"าปรับลงทะเบียนล"าชIากว"ากำหนด (300 บาท) และ 3) ค"าปรับชำระเงินล"าชIากว"ากำหนด (ปรับวันละ 100 บาท) ซึ่งนักศึกษาจะตIองนำไปยื่นชำระเงินผ"าน
เคาทXเตอรXธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทำการของธนาคารและภายในวันที่ปรากฏบนใบแจIงชำระเงินเท"านั้น
[7] การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค"าธรรมเนียมการศึกษาเปgนไปตามขIอ 18.1 ของขIอบังคับสถาบันฯ ว"าดIวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แกIไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ผ"านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันเมื่อ 2 มีนาคม 2564

