




 

กิจกรรมการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 2) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

กําหนดการ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาพิเศษ 
ลงทะเบียนเรียน[*1] 
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
- ไมมีคาปรับ 
- มีคาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด วันละ 100 บาท[*2] 

จ. 22 ก.ค. – ศ. 2 ส.ค. 62 
 

จ. 22 ก.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62 
อ. 27 ส.ค. – ศ. 20 ก.ย. 62 

จ. 23 ธ.ค. 62 – ศ. 10 ม.ค. 63 
 

จ. 23 ธ.ค. 62 – ศ. 31 ม.ค. 63 
อ. 4 ก.พ. – ศ. 28 ก.พ. 63 

พ. 27 พ.ค. – ศ. 5 มิ.ย. 63 
 

พ. 27 พ.ค. – ศ. 12 มิ.ย. 63 
อ. 16 มิ.ย. – ศ. 26 มิ.ย. 63 

ปดระบบการชําระเงิน  
สํานักงานคลังตรวจสอบยอดการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษากับ
ธนาคาร 

ศ. 23 ส.ค. – จ. 26 ส.ค. 62 ศ. 31 ม.ค. – จ. 3 ก.พ. 63 ศ. 12 มิ.ย. – จ. 15 มิ.ย. 63 

ลงทะเบียนเรียนลาชา[*1] 
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
- มีคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด300 บาท 
- มีคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด300 บาทและ

คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด วันละ 100 บาท[*3] 

ส. 3 ส.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62 
 

ส. 3 ส.ค. – ศ. 23 ส.ค. 62 
อ. 27 ส.ค. – ศ. 20 ก.ย. 62 

ส. 11 ม.ค. – ศ. 31ม.ค. 63 
 

ส. 11 ม.ค. – ศ. 31 ม.ค. 63 
อ. 4 ก.พ. – ศ. 28 ก.พ. 63 

ส. 6 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 63 
 

ส. 6 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 63 
อ. 16 มิ.ย. – ศ. 26 มิ.ย. 63 

วันสุดทายของการชําระเงิน[*4] ศ. 20 ก.ย. 62 ศ. 28ก.พ. 63 ศ. 26 มิ.ย. 63 
วันเปดภาคการศึกษา จ. 5 ส.ค. 62 จ. 13 ม.ค. 63 จ. 8 มิ.ย. 63 
ขอเพิ่มหรือเปล่ียนรายวิชาเรียน 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 
ขอถอนรายวิชาเรียน จ. 5 ส.ค. – ศ. 1 พ.ย. 62 จ. 13 ม.ค. – ศ. 10 เม.ย. 63 จ. 8 มิ.ย. – ศ. 3 ก.ค. 63 
การสอบกลางภาค 
(ไมเวนวันเสารและวันอาทิตย เวนวันหยุดนักขัตฤกษและ
วันหยุดชดเชย) 

จ. 23 ก.ย. – อา. 29 ก.ย. 62 จ. 2 มี.ค. – อา. 8 มี.ค. 63 - 

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 
วันสุดทายของการลาพักการศึกษา หรือการลงทะเบียนรักษา
สภาพนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมลาพักการศึกษา
หรือคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  

ศ. 29 พ.ย. 62 ศ. 8 พ.ค. 63 - 

วันสุดทายของการเรียนการสอน อา. 1 ธ.ค. 62 อา. 10 พ.ค. 63 อา. 12 ก.ค. 63 
การสอบปลายภาค 
(ไมเวนวันเสารและวันอาทิตย เวนวันหยุดนักขัตฤกษและ
วันหยุดชดเชย) 

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 

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 
หมายเหต ุ

[1] ลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต เปดระบบต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันแรกของการลงทะเบียน และปดระบบหลังจากเวลา 16.30 น. ของวันสุดทายของการลงทะเบียน 
[2] การพิมพใบแจงชําระเงินจากระบบภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนดซ่ึงระบุ 1) คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และ 2) คาปรับชําระเงิน

ลาชากวากําหนดแลวนําไปยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารตามที่ระบุในใบแจงชําระเงินภายในเวลาทําการของธนาคารและ ภายในวันที่ ที่ปรากฏบนใบแจงชําระเงิน
เทานั้น 

[3] การปดระบบการชําระเงินหลังจากเวลา 16.00 น. ของวันแรกตามระยะเวลาที่กําหนด 
[4] การพิมพใบแจงชําระเงินจากระบบภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนดซ่ึงระบุ 1)คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 2)คาปรับลงทะเบียนลาชา

กวากําหนด และ 3)คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนดแลวนําไปยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทําการของธนาคารและ ภายในวันที่ปราก ฏ       
บนใบแจงชําระเงินเทานั้น 

[5] การลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เปนไปตามขอ 18.1 ของขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 
 

 
 

ปรับปรุงแกไข เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 






