มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่
1/2558

ภาคการศึกษาที่
2/2558

ภาคการศึกษา
ฤดูรอน 2558

เสารที่ 8 ส.ค. - เสารที่ 22 ส.ค. 2558

เสารที่ 2 ม.ค. - เสารที่ 23 ม.ค. 2559

เสารที่ 21 พ.ค. - เสารที่ 4 มิ.ย. 2559

จันทรที่ 10 ส.ค. - อาทิตยที่ 23 ส.ค. 2558

จันทรที่ 11 ม.ค. - อาทิตยที่ 24 ม.ค. 2559

จันทรที่ 30 พ.ค. - อาทิตยที่ 5 มิ.ย. 2559

เสียคาธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท

เสารที่ 8 ส.ค. - อาทิตยที่ 23 ส.ค. 2558

เสารที่ 9 ม.ค. - อาทิตยที่ 24 ม.ค. 2559

เสารที่ 28 พ.ค. - อาทิตยที่ 5 มิ.ย. 2559

1.3 วันปรับคาลงทะเบียนชากวากําหนด

จันทรที่ 24 ส.ค. - อาทิตยที่ 20 ก.ย. 2558

จันทรที่ 25 ม.ค. - อาทิตยที่ 21 ก.พ. 2559

จันทรที่ 6 มิ.ย. - อาทิตยที่ 12 มิ.ย. 2559

อาทิตยที่ 23 ส.ค. 2558

อาทิตยที่ 24 ม.ค. 2559

อาทิตยที่ 5 มิ.ย. 2559

อังคารที่ 8 ก.ย. 2558

อังคารที่ 9 ก.พ. 2559

-

- การถอนที่ไดระดับคะแนน "W"

จันทรที่ 24 ส.ค. - ศุกรที่ 13 พ.ย. 2558

จันทรที่ 25 ม.ค. - พุธที่ 12 เม.ย. 2559

จันทรที่ 6 มิ.ย. - ศุกรที่ 8 ก.ค. 2559

- การถอนโดยไดรับอักษร "F" หรือ "U"

เสารที่ 14 พ.ย. - อาทิตยที่ 6 ธ.ค. 2558

เสารที่ 16 เม.ย. - อาทิตยที่ 8 พ.ค. 2559

เสารที่ 9 ก.ค. - อาทิตยที่ 31 ก.ค. 2559

เสารที่ 8 ส.ค. 2558

เสารที่ 9 ม.ค. 2559

เสารที่ 28 พ.ค. 2559

เสารที่ 26 ก.ย. - อาทิตยที่ 4 ต.ค. 2558

เสารที่ 27 ก.พ. - อาทิตยที่ 6 มี.ค. 2559

เสารที่ 25 มิ.ย. - อาทิตยที่ 3 ก.ค. 2559

รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน
1.1 การลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน
- ลงทะเบียนเรียนผานระบบงานทะเบียน
- ชําระเงิน
1.2 การขอเพิ่มรายวิชา

1.4 วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน
(ยื่นคํารองขอลงทะเบียนลาชา)
1.5 วันสุดทายของการขออนุญาตลาพัก
การศึกษา
1.6 การขอถอนรายวิชา

2. วันเปด - ปดภาคการศึกษา
2.1 วันเปดภาคการศึกษา
2.2 วันสอบกลางภาค
2.3 วันสอบปลายภาค
2.4 วันสุดทายของภาคการศึกษา

เสารที่ 28 พ.ย. - อาทิตยที่ 6 ธ.ค. 2558 (1) เสารที่ 30 เม.ย. - อาทิตยที่ 8 พ.ค. 2559 (2)

เสารที่ 23 ก.ค. - อาทิตยที่ 31 ก.ค. 2559

อาทิตยที่ 6 ธ.ค. 2558

อาทิตยที่ 8 พ.ค. 2559

อาทิตยที่ 31 ก.ค. 2559

3.1 สงระดับคะแนน

จันทรที่ 14 ธ.ค. 2558

จันทรที่ 16 พ.ค. 2559

พุธที่ 3 ส.ค. 2559

3.2 สงรายนามผูสําเร็จการศึกษา

อังคารที่ 22 ธ.ค. 2558

อังคารที่ 24 พ.ค. 2559

พุธที่ 10 ส.ค. 2559

พุธที่ 6 ม.ค. 2559

พุธที่ 1 มิ.ย. 2559

พุธที่ 7 ก.ย. 2559

3. การประเมินผลการศึกษา

3.3 ขออนุมัติปริญญาตอสภาวิชาการ

หมายเหตุ : (1) วันเสารที่ 5 ธ.ค. 2558 ตรงกับวันพอแหงชาติ
(2) วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 2559 ตรงกับวันฉัตรมงคล

