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กิจกรรมการศึกษา ประจำป.การศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี
กิจกรรม
ลงทะเบียนเรียนล+วงหน.า
- ประกาศผลลงทะเบียนเรียนล"วงหนFา
ขอเปMดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ [*8]
- ประกาศผลขอเปMดรายวิชา
ลงทะเบียนเรียนปกติ [*1]
ชำระเงินค+าธรรมเนียมการศึกษา
- ไม"มีค"าปรับ [*2]
- มีค"าปรับชำระเงินล"าชFากว"ากำหนด วันละ 50 บาท [*3]
ปMดระบบการชำระเงิน
สำนักงานคลังตรวจสอบยอดการชำระเงินค6าธรรมเนียมการศึกษากับธนาคาร [*4]

ลงทะเบียนเรียนล+าช.า [*1]
ชำระเงินค+าธรรมเนียมการศึกษา
- มีค"าปรับลงทะเบียนล"าชFากว"ากำหนด 300 บาท [*5]
- มีค"าปรับลงทะเบียนล"าชFากว"ากำหนด 300 บาท และค"าปรับชำระ
เงินล"าชFากว"ากำหนด วันละ 50 บาท [*6]
วันสุดท.ายของการชำระเงิน [*7]
วันเปMดภาคการศึกษา
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน
ขอถอนรายวิชาเรียน
การสอบกลางภาค
(ไม6เวDนวันเสารEและวันอาทิตยE เวDนวันหยุดนักขัตฤกษEและวันหยุดชดเชย)

ประเมินการสอนอาจารย^
วันสุดทFายของการลาพักการศึกษา หรือการลงทะเบียนรักษาสภาพ
นักศึกษา และวันสุดทFายของการชำระเงินค"าธรรมเนียมลาพัก
การศึกษาหรือค"าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดทFายของการเรียนการสอน
การสอบปลายภาค
(เวDนวันเสารEวันอาทิตยEวันหยุดนักขัตฤกษEและวันหยุดชดเชย)

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาพิเศษ

อ. 13 ก.ค. - ศ. 16 ก.ค. 64
พฤ. 22 ก.ค. 64
อ. 27 ก.ค. – ศ. 30 ก.ค. 64

อ. 21 ธ.ค. - ศ. 24 ธ.ค. 64
พฤ. 30 ธ.ค. 64
อ. 4 ม.ค. – ศ. 7 ม.ค. 65

จ. 14 มี.ค. - ศ. 8 เม.ย. 65
ศ. 29 เม.ย. 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

วันปMดภาคการศึกษา
พ. 15 ธ.ค. 64
อ. 24 พ.ค. 65
ส. 16 ก.ค. 65
วันส+งคะแนนและเกรด
พฤ. 23 ธ.ค. 64
พ. 1 มิ.ย. 65
อ. 26 ก.ค. 65
หมายเหตุ
[1] การลงทะเบียนเรียนผ"านอินเตอร^เน็ต สำนักทะเบียนและประมวลผลเปMดระบบตั้งแต"เวลา 8.30 น. ของวันแรกของการลงทะเบียน และปMดระบบหลังจากเวลา 16.30 น.
ของวันสุดทFายของการลงทะเบียน
[2] การหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะตFองตรวจสอบว"ามียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของตนเพียงพอต"อการชำระค"าธรรมเนียมการศึกษาและค"าธรรมเนียม
อื่น ๆ ของธนาคาร โดยสำนักงานคลังกำหนดหักบัญชีธนาคารครั้งสุดทFายเวลา 16.00 น. ของวันสุดทFายตามระยะเวลาที่กำหนด
[3] การพิมพ^ใบแจFงชำระเงินจากระบบใหFดำเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทFายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใบแจFงชำระเงินจะระบุ 1) ค"าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ"าย และ 2) ค"าปรับชำระเงินล"าชFากว"ากำหนด (ปรับวันละ 50 บาท) ซึ่งนักศึกษาจะตFองนำไปยื่นชำระเงินผ"านเคาท^เตอร^ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทำการของ
ธนาคารและภายในวันที่ปรากฏบนใบแจFงชำระเงินเท"านั้น
[4] ปMดระบบการชำระเงินหลังจากเวลา 16.00 น. ของวันแรกตามระยะเวลาที่กำหนด
[5] การหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะตFองตรวจสอบว"ามียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของตนเพียงพอต"อการชำระค"าธรรมเนียมการศึกษา ค"าปรับลงทะเบียน
ล"าชFากว"ากำหนด (300 บาท) และค"าธรรมเนียมอื่น ๆ ของธนาคาร โดยสำนักงานคลังกำหนดหักบัญชีธนาคารครั้งสุดทFายเวลา 16.00 น. ของวันสุดทFายตามระยะเวลาที่
กำหนด
[6] การพิมพ^ใบแจFงชำระเงินจากระบบใหFดำเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทFายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใบแจFงชำระเงินจะระบุ 1) ค"าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ"าย 2) ค"าปรับลงทะเบียนล"าชFากว"ากำหนด (300 บาท) และ 3) ค"าปรับชำระเงินล"าชFากว"ากำหนด (ปรับวันละ 50 บาท) ซึ่งนักศึกษาจะตFองนำไปยื่นชำระเงินผ"าน
เคาท^เตอร^ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทำการของธนาคารและภายในวันที่ปรากฏบนใบแจFงชำระเงินเท"านั้น
[7] ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดหรือลงทะเบียนล"าชFาแลFว จะตFองชำระเงินค"าธรรมเนียมการศึกษาและค"าปรับทั้งหมด (ถFามี) ใหF
ครบถFวนภายใน 7 สัปดาห^นับแต"เปMดภาคการศึกษา หากพFนกำหนดดังกล"าวแลFวนักศึกษาจะตFองยื่นคำรFองขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพFนสภาพการเปkนนักศึกษา อนึ่ง
การยกเวFนค"าธรรมเนียมการศึกษาเปkนอำนาจอธิการบดี
[8] การขอเปMดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ ใหFนักศึกษายื่นคำรFองที่คณะ/วิทยาลัยตFนสังกัดของนักศึกษาภายใน 16.30 น. ของแต"ละวันตามระยะเวลาที่กำหนด

ผ"านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันเมื่อ 2 มีนาคม 2564

