ปฎิทนิ การศึกษา ของ บัณฑิตวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2563
กิจกรรม
วันลงทะเบียนออนไลน์
วันชําระเงิน
วันเปิ ดภาคการศึกษา
วันลงทะเบียนล่าช้า
และชําระเงินลงทะเบียนล่าช้า
วันเพิกถอน/สับเปลี�ยน/เพิม� เติมรายวิชา
และชําระเงินเพิม� เติมรายวิชา
(คืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจํานวน)
วันลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
และชําระเงินค่ารักษาสภาพ
วันจําหน่ายรายชื�อนักศึกษาทีไ� ม่มา
ลงทะเบียนและไม่มารักษาสภาพ
วันประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์
(รอบ 1)
พิธีประสาทปริญญาบัตร
วันสอบกลางภาค
วันสอบนอกตาราง
วันเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ W
วันสุดท้ายของการเรียน
วันประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์
(รอบ 2)
วันสอบปลายภาค
วันสอบนอกตาราง

ภาคต้น 2563

ภาคปลาย 2563

จ. 27 ก.ค. - อา. 9 ส.ค. 63
จ. 10 ส.ค. - อา. 23 ส.ค. 63
จ. 31 ส.ค. 63
จ. 31 ส.ค. - อา. 6 ก.ย. 63

จ. 23 พ.ย. - อา. 6 ธ.ค. 63
จ. 7 ธ.ค. - อา. 20 ธ.ค. 63
จ. 18 ม.ค. 64
จ. 18 ม.ค. - อา. 24 ม.ค. 64

ภาคฤดูร้อน 2563
ภาคพิเศษ MBA
จ. 26 เม.ย. - อา. 9 พ.ค. 64
จ. 10 พ.ค. - 16 พ.ค. 64
จ. 31 พ.ค. 64
จ. 31 พ.ค. - อา. 6 มิ.ย. 64

จ. 31 ส.ค. - อา. 20 ก.ย. 63

จ. 18 ม.ค. - อา. 31 ม.ค. 64

จ. 31 พ.ค. - อา. 14 มิ.ย. 64

อ. 29 ก.ย. 63

อ. 16 ก.พ. 64

-

พ. 30 ก.ย. 63

พ. 17ก.พ. 64

-

-

จ. 1 มี.ค. - อา. 7 มี.ค. 64

จ. 21 มิ.ย. - อา. 27 มิ.ย. 64

จ. 16 พ.ย. - อา. 22 พ.ย. 63
อา. 20 ธ.ค. 63
จ. 30 พ.ย. - อา 13 ธ.ค. 63
ประเมินครัง� เดียว
จ. 21 ธ.ค. - อา 27 ธ.ค. 63
อา. 17 ม.ค. 64

ตามประกาศของ ม.
อ.ผูส้ อนจัดสอบ/เก็บคะแนนตามความเหมาะสม
ศ. 16 เม.ย. - พฤ. 22 เม.ย. 64
อา. 30 พ.ค. 64
จ. 10 พ.ค. - อา. 30 พ.ค. 64

จ. 5 ก.ค. - อา. 11 ก.ค. 64
อา. 1 ส.ค. 64
จ. 26 ก.ค. - อา. 1 ส.ค. 64

อ.ผูส้ อนจัดสอบ/ประเมินผล
-

จ. 2 ส.ค. - อา. 8 ส.ค. 64
อา. 22 ส.ค. 64

ม. ปิ ดทําการ วันที� 4, 7 กันยายน 2563

งดเรียนในวันซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร
(ตามประกาศ ของ ม.)
งดเรียน ส. 10 - พฤ. 15 เม.ย.64
(เทศกาลสงกรานต์)

2/1/64

