กิจกรรมการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)
ระดับปริญญาตรี
กําหนดการ

ลงทะเบียนเรียนลวงหนา
- ประกาศผลลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ขอเปดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ [*8]
- ประกาศผลขอเปดรายวิชา
ลงทะเบียนเรียน[*1]
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- ไมมีคาปรับ[*2]
- มีคาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด วันละ 50 บาท[*3]
ปดระบบการชําระเงิน [*4]
สํานักงานคลังดําเนินการตรวจสอบยอดการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษากับธนาคาร

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาพิเศษ

จ. 8 ก.ค. – ศ. 12 ก.ค. 62
พฤ. 18 ก.ค. 62
จ. 29 ก.ค. – ศ. 2 ส.ค. 62

จ. 23 ธ.ค. – ศ. 27 ธ.ค. 62
พฤ. 2 ม.ค. 63
จ. 6 ม.ค. – ศ. 10 ม.ค. 63

จ. 30 มี.ค. – ศ. 17 เม.ย. 63
จ. 27 เม.ย. 63
พ. 3 มิ.ย. – ศ. 5 มิ.ย. 63

จ. 29 ก.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62
อ. 27 ส.ค. – ศ. 20 ก.ย. 62

จ. 6 ม.ค. – ศ. 31 ม.ค. 63
อ. 4 ก.พ. – ศ. 28 ก.พ. 63

พ. 3 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 63
อ. 16 มิ.ย. – ศ. 26 มิ.ย. 63

ศ. 23 ส.ค. – จ. 26 ส.ค. 62

ศ. 31ม.ค. – จ. 3 ก.พ. 63

ศ. 12 มิ.ย. 63 – จ. 15 มิ.ย. 63

ลงทะเบียนเรียนลาชา[*1]
ส. 3 ส.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62
ส. 11 ม.ค. – ศ. 31 ม.ค. 63
ส. 6 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 63
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- มีคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด300 บาท[*5]
ส. 3 ส.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62
ส. 11 ม.ค. – ศ. 31 ม.ค. 63
ส. 6 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 63
- มีคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด300 บาทและ
อ. 27 ส.ค. – ศ. 20 ก.ย. 62
อ. 4 ก.พ. – ศ. 28 ก.พ. 63
อ. 16 มิ.ย. – ศ. 26 มิ.ย. 63
คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด วันละ 50 บาท[*6]
วันสุดทายของการชําระเงิน[*7]
ศ. 20 ก.ย. 62
ศ. 28 ก.พ. 63
ศ. 26 มิ.ย. 63
วันเปดภาคการศึกษา
จ. 5 ส.ค. 62
จ. 13 ม.ค. 63
จ. 8 มิ.ย. 63
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน
จ. 5 ส.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62
จ. 13 ม.ค. – ศ. 31 ม.ค. 63
จ. 8 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 63
ขอถอนรายวิชารายวิชาเรียน
จ. 5 ส.ค. – ศ. 8 พ.ย. 62
จ. 13 ม.ค. – ศ. 17 เม.ย. 63
จ. 8 มิ.ย. – ศ. 3 ก.ค. 63
การสอบกลางภาค
(ไมเวนวันเสารและวันอาทิตย เวนวันหยุดนักขัตฤกษและ
จ. 23 ก.ย. – อา. 29 ก.ย. 62
จ. 2 มี.ค. – อา. 8 มี.ค. 63
วันหยุดชดเชย)
ประเมินการสอนอาจารย
จ. 28 ต.ค. – ศ. 29 พ.ย. 62
จ. 6 เม.ย. – ศ. 8 พ.ค. 63
จ. 29 มิ.ย. – ศ. 3 ก.ค. 63
วันสุดทายของการลาพักการศึกษาหรือการลงทะเบียน
ศ. 29 พ.ย. 62
ศ. 8 พ.ค. 63
รักษาสภาพนักศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมลาพัก
การศึกษาหรือคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดทายของการเรียนการสอน
อา. 1 ธ.ค. 62
อา. 10 พ.ค. 63
อา. 12 ก.ค. 63
การสอบปลายภาค
จ. 2 ธ.ค. – อ. 17 ธ.ค. 62
จ. 11 พ.ค. – อา. 24 พ.ค. 63
จ. 13 ก.ค. – พ. 15 ก.ค. 63
(เวนวันหยุดราชการ)
วันปดภาคการศึกษา
พ. 18 ธ.ค. 62
จ. 25 พ.ค. 63
พฤ. 16 ก.ค. 63
วันสงคะแนนและเกรด
พ. 25 ธ.ค. 62
จ. 1 มิ.ย. 63
พ. 22 ก.ค. 63
หมายเหตุ
[1] ลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต เปดระบบตั้งแตเวลา 8.30 น.ของวันแรกของการลงทะเบียน และปดระบบหลังจากเวลา 16.30 น.ของวันสุดทายของการลงทะเบียน
[2] การหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะตองตรวจสอบวามียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของตนเองเพียงพอตอการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา รวมถึง
คาธรรมเนียมตางๆ ของธนาคารภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนด
[3] การพิมพใบแจงชําระเงินจากระบบภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งระบุ 1) คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และ 2) คาปรับชําระเงิน
ลาชากวากําหนดแลวนําไปยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารตามที่ระบุในใบแจงชําระเงินภายในเวลาทําการของธนาคารและ ภายในวันที่ ที่ปรากฏบนใบแจงชําระเงิน
เทานั้น
[4] การปดระบบการชําระเงินหลังจากเวลา 16.00 น.ของวันแรกตามระยะเวลาที่กําหนด
[5] การหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะตองตรวจสอบวามียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของตนเองเพียงพอตอการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับ
ลงทะเบียนลาชากวากําหนด รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆของธนาคารภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนด
[6] การพิมพใบแจงชําระเงินจากระบบภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งระบุ 1)คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 2)คาปรับลงทะเบียนลาชา
กวากําหนด และ 3)คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนดแลวนําไปยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทําการของธนาคารและ
ภายในวันที่ปราก ฏ
บนใบแจงชําระเงินเทานั้น
[7] ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดหรือลงทะเบียนเรียนลาชาแลว จะตอง ชําระเงิน คาธรรมเนียนการศึกษาและคาปรับตาง ๆ (ถามี)
ใหครบถวนภายใน 7 สัปดาหนับแตเปดภาคการศึกษา หากพนกําหนดดังกลาวแลวนักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตามขอบังคับสถาบันฯ มิฉะนั้นจะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา อนึ่ง การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนอํานาจของอธิการบดี
[8] การขอเปดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษใหนักศึกษายื่นคํารองที่คณะ/วิทยาลัยตนสังกัดของนักศึกษา ภายในเวลา 16.30 น. ของแตละวันตามระยะเวลาที่กําหนด
ปรับปรุงแกไข เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

