ปฏิทนิ การศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 – ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่
1/2563

ภาคการศึกษาที่
2/2563

ภาคฤดูรอ น/2563

ดูรายละเอี ยดการลงทะเบี ยนเรี ยนทางอินเทอรเน็ ต (URSA Online)

26 มิ.ย. 63 เป นต นไป

30 ต.ค. 63 เป นต นไป

1 เม.ย. 64 เป นต นไป

ลงทะเบี ยนเรี ยนออนไลนแ บบกลุ ม

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63

3 – 5 พ.ย. 63

-

9 ก.ค. 63

10 พ.ย. 63

-

เซตวิชา

3 - 10 ก.ค. 63

30 ต.ค. - 12 พ.ย. 63

1 - 16 เม.ย. 64

รายวิชา

11 - 17 ก.ค. 63

30 ต.ค. - 20 พ.ย. 63

1 - 21 เม.ย. 64

เซตวิชา

15 - 17 ก.ค. 63

17 – 24 พ.ย. 63

21 – 22 เม.ย. 64

รายวิชา

22 – 29 ก.ค. 63

26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63

26 เม.ย. – 7 พ.ค. 64

3 ส.ค. 63

14 ธ.ค. 63

12 พ.ค. 64

22 – 29 ก.ค. 63

26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 63

-

21 ก.ค. – 6 ส.ค. 63

-

-

10 -11, 13 -14 ส.ค. 63

12 – 15 ม.ค. 64

8 – 10 มิ.ย. 64

13 -14 ส.ค. 63

14 – 15 ม.ค. 64

9 – 10 มิ.ย. 64

17 ส.ค. 63

18 ม.ค. 64

14 มิ.ย. 64

ลงทะเบี ยนเพิ่ ม – ลดวิชา ครั้งที่ 2

18 – 19 ส.ค. 63

19 – 20 ม.ค. 64

15 – 16 มิ. ย. 64

ลงทะเบี ยนเรี ยนลาชา (ชําระคาปรั บ) ครั้ งที่ 2
*สําหรั บนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบี ยนเรี ยนออนไลน หรือลงทะเบี ยนเรี ยน
แลวไม ชําระเงิ น*

18 – 19 ส.ค. 63

19 – 20 ม.ค. 64

15 – 16 มิ. ย. 64

16 ก.ย. 63

19 ก.พ. 64

14 ก.ค. 64

กําหนดการ

กําหนดชํ าระเงิ น - ลงทะเบี ยนเรียนออนไลนแ บบกลุ ม
กําหนดการสงใบลงทะเบี ยนเฉพาะ
นักศึ กษาเที ยบโอน/ยายคณะภาควิชา/รอพิ นิจ
ลงทะเบี ยนเรี ยนออนไลน รายบุคคล
กําหนดชํ าระเงิ น - ลงทะเบี ยนเรียนออนไลน รายบุคคล
ลงทะเบี ยนเพิ่ มรายวิชาออนไลน (Adding Online)
*สําหรั บนักศึกษาที่ลงทะเบี ยนแบบกลุ มและชําระเงิ นแลวเทานั้ น*
(กรณี ตองการเพิ่ มวิชาเท านั้ น)
กําหนดการรั บใบลงทะเบี ยนเรี ยนนักศึ กษาที่เข าเรี ยนภาค 1/1-63
ชําระเงิ นภายในวั นที่ 6 สิงหาคม 2563
ลงทะเบี ยนเพิ่ ม – ลดวิชา (กอ นเปดภาคเรี ยน) ครั้งที่ 1
*สําหรั บนักศึกษาที่ลงทะเบี ยนเรี ยนออนไลนแ ละชํ าระเงิ นแลว*
ลงทะเบี ยนเรี ยนลาชา (กอนเป ดภาคเรี ยน) ครั้งที่ 1
*สําหรั บนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบี ยนเรี ยนออนไลน หรือ
ลงทะเบี ยนเรี ยนแลวไมชําระเงิ น)*
เป ดภาคเรี ยน

วันสุ ดท ายของการแจงลาพั กการศึกษา
(เฉพาะนักศึ กษาที่ไม ลงทะเบี ยนเรียนหรือ ลงทะเบี ยนเรียนแลวไม
ชําระเงิ น )
วันแจงจบการศึกษาประจําภาค (คาดวาจะสําเร็จการศึกษา)
ยายคณะ/ภาควิชา
เพิ กถอนวิชาทางอิ นเทอรเ น็ ต (สํ าหรั บวิชาภาคปกติ)

(เฉพาะนักศึ กษาภาคพิเ ศษ)
17 ส.ค. – 4 ธ.ค. 63

18 ม.ค. – 5 มี.ค. 64

14 มิ.ย. – 16 ก.ค. 64

21 – 25 ก.ย. 63

15 – 19 ก.พ. 64

21 -25 มิ.ย. 64

7 ก.ย. – 4 ธ.ค. 63

1 ก.พ. – 15 พ.ค. 64

28 มิ.ย. - 7 ส.ค. 64

เพิ กถอนวิชา (สําหรับวิชาภาคพิเ ศษ)

บล็อกคอร สที่ 1

24 ส.ค. - 2 ต.ค. 63

25 ม.ค. – 24 ก.พ. 64

*เพิกถอนที่ One Stop Service*

บล็อกคอร สที่ 2

24 ส.ค. – 27 พ.ย. 63

25 ม.ค. - 14 พ.ค. 64

วันเริ่ มป ดภาคการศึ กษา (ภาคปกติ)
วันเริ่ มป ดภาคการศึ กษา (ภาคพิเ ศษ)

5 ธ.ค. 63

21 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64

16 พ.ค. 64

8 ส.ค. 64

17 พ.ค. 64

9 ส.ค. 64

ขอ มูลลาสุ ด ณ วั นที่ 4 มกราคม 2564

