
กิจกรรม ภาคต้น 2563 ภาคปลาย 2563 ภาคฤดูร้อน 2563

ภาคพเิศษ MBA

วันลงทะเบียนออนไลน์ จ. 27 ก.ค. - อา. 9 ส.ค. 63 จ. 23 พ.ย. - อา. 6 ธ.ค. 63 จ. 26 เม.ย. - อา. 9 พ.ค. 64

วันชําระเงนิ  จ. 10 ส.ค. - อา. 23 ส.ค. 63 จ. 7  ธ.ค. - อา. 20 ธ.ค. 63 จ. 10 พ.ค. - 16 พ.ค. 64

วันเปิดภาคการศกึษา จ. 31 ส.ค. 63 จ. 4 ม.ค. 64 จ. 31 พ.ค. 64

วันลงทะเบียนล่าช้า จ. 31 ส.ค. - อา. 6 ก.ย. 63 จ. 4 ม.ค. - อา. 10 ม.ค. 64 จ. 31 พ.ค. - อา. 6  มิ.ย. 64

และชําระเงนิลงทะเบียนล่าช้า

วันเพกิถอน/สับเปลี�ยน/เพิ�มเตมิรายวชิ จ. 31 ส.ค. - อา. 20 ก.ย. 63 จ. 4 ม.ค. - อา. 24 ม.ค. 64 จ. 31 พ.ค. - อา. 14  มิ.ย. 64

และชําระเงนิเพิ�มเตมิรายวชิา

(คืนเงนิค่าหน่วยกิตเตม็จาํนวน)

วันลงทะเบียนรักษาสภาพนักศกึษา อ. 29 ก.ย. 63 อ. 2 ก.พ. 64 -

และชําระเงนิค่ารักษาสภาพ

วันจาํหน่ายรายชื�อนักศกึษาที�ไม่มา พ. 30 ก.ย. 63 พ. 3 ก.พ. 64 -

ลงทะเบียนและไม่มารักษาสภาพ

วันประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ - จ. 15 ก.พ. - อา. 21 ก.พ. 64 จ. 21 มิ.ย. - อา. 27 มิ.ย. 64

(รอบ 1)

พธีิประสาทปริญญาบัตร - รอกําหนดการจากมหาวทิยาลยั -

วันสอบกลางภาค - จ. 8 มี.ค. - 14 มี.ค. 64 จ. 28 มิ.ย. - อา. 4 ก.ค. 64

วันสอบนอกตาราง - อา. 28 มี.ค. 64 อา. 18 ก.ค. 64

วันเพกิถอนวชิาได้สัญลักษณ์ W จ. 16 พ.ย. - อา. 22 พ.ย. 63 จ.  29 มี.ค. - อา. 4 เม.ย. 64 จ. 5 ก.ค. - อา. 11 ก.ค. 64

วันสุดท้ายของการเรียน อา. 20 ธ.ค. 63 อา. 16 พ.ค. 64 อา. 1 ส.ค. 64

วันประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ จ. 30 พ.ย. - อา 13 ธ.ค. 63 จ. 10 พ.ค. - อา. 30 พ.ค. 64 จ. 26 ก.ค. - อา. 1 ส.ค. 64

(รอบ 2) ประเมินครั �งเดียว

วันสอบปลายภาค จ. 21 ธ.ค. - อา 27 ธ.ค. 63 จ. 17 พ.ค. - อา.30 พ.ค. 64 จ. 2 ส.ค. - อา. 8 ส.ค. 64

วันสอบนอกตาราง อา. 17 ม.ค. 64 อา. 13 มิ.ย. 64 อา. 22 ส.ค. 64

ม. ปิดทําการ วนัที� 4, 7 กนัยายน 2563 25/8/63

ปฎทินิการศกึษา ของ บัณฑิตวทิยาลัย
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