มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 2

26 มิถนุ ายน 2560

13 พฤศจิกายน 2560

9 เมษายน 2561

นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มเรียน/ยื่นคาร้อง
ลงทะเบียนล่าช้า
(ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน 2560 13 - 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

9 - 13 เมษายน 2561

นักศึกษายื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา)
นักศึกษาระดับ ปวส. ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
(ภายใน 60 วัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน
ถึง 9 สิงหาคม
26 มิถนุ ายน
ถึง 24 สิหาคม

2560
2560
2560
2561

9 เมษายน 2561
ถึง 23 พฤษภาคม 2561
9 เมษายน 2561
ถึง 8 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบ
แสดงผลการศึกษา
(ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน 2560 13 - 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

9 - 13 เมษายน 2561

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา จะบันทึกระดับคะแนน ถ (W)
(หลัง 2 สัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติ
หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน)

8 กรกฎาคม 2560
ถึง 29 กันยายน 2560

25 พฤศจิกายน 2560
ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561

14 เมษายน 2561
ถึง 11 พฤษภาคม 2561

วันสิ้นภาคการศึกษา

23 ตุลาคม 2560

16 มีนาคม 2561

5 มิถนุ ายน 2561

อาจารย์ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้คณะ
คณะ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

30 ตุลาคม 2560

22 มีนาคม 2561

8 มิถนุ ายน 2561

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

6 พฤศจิกายน 2560

29 มีนาคม 2561

14 มิถนุ ายน 2561

ประกาศผลการศึกษา

7 พฤศจิกายน 2560

30 มีนาคม 2561

15 มิถนุ ายน 2561

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุม
พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

6 พฤศจิกายน 2560

29 มีนาคม 2561

14 มิถนุ ายน 2561

16 พฤศจิกายน 2560

12 เมษายน 2561

27 มิถนุ ายน 2561

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร ครัง้ ที่ 1
สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตรแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 1
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2560
2560
2560
2560

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

13 พฤศจิกายน
ถึง 27 ธันวาคม
13 พฤศจิกายน
ถึง 11 มกราคม

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

FM01-02
หน้าที่ 1/3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)
คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

23 มิถนุ ายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
12 สิงหาคม 2560

ประกาศผลการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุม
พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

11 สิงหาคม 2560

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร ครัง้ ที่ 2

25 สิงหาคม 2560

สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตรแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2

ตามแผนการประชุมของ
สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย มทร.อีสาน
การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วันนับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)

6 - 20 พฤศจิกายน 2560
20 ธันวาคม 2560

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

25 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการศึกษา

25 ธันวาคม 2560

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา)

25 ธันวาคม 2560

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร ครัง้ ที่ 2
สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตรแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2
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8 มกราคม 2560

ตามแผนการประชุมของ
สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

FM01-02
หน้าที่ 2/3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)
คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

29 มีนาคม 2561
ถึง 12 เมษายน 2561
12 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการศึกษา

17 พฤษภาคม 2561

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา)
คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร ครัง้ ที่ 2

17 พฤษภาคม 2561

สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตรแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2

31 พฤษภาคม 2561

ตามแผนการประชุมของ
สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย มทร.อีสาน
การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วันนับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)
คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา
ประกาศผลการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะ
ประชุมพิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร ครัง้ ที่ 2
สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตรแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2

14 - 28 มิถนุ ายน 2561
31 กรกฎาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
20 สิงหาคม 2561

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

หมายเหตุ ภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดเวลาศึกษา โดยเพิ่มชั่วโมงในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

24 มิถนุ ายน 2560

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

11 พฤศจิกายน 2560

7 เมษายน 2561

วันเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มเรียน/ยื่นคาร้องลงทะเบียนล่าช้า
(ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
26 มิถนุ ายน 2560 13 - 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

9 เมษายน 2561
9 - 13 เมษายน 2561

นักศึกษายื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
(ภายใน 60 วัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน
ถึง 9 สิงหาคม
26 มิถนุ ายน
ถึง 24 สิหาคม

2560
2560
2560
2561

9 เมษายน 2561
ถึง 23 พฤษภาคม 2561
9 เมษายน 2561
ถึง 8 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา จะไม่บันทึกลงในใบ
แสดงผลการศึกษา
(ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน 2560 13 - 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

9 - 13 เมษายน 2561

2560
2560
2560
2560

13 พฤศจิกายน
ถึง 27 ธันวาคม
13 พฤศจิกายน
ถึง 11 มกราคม

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา จะบันทึกระดับคะแนน ถ (W)
(หลัง 2 สัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติ
หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน)

8 กรกฎาคม 2560
ถึง 29 กันยายน 2560

25 พฤศจิกายน 2560
ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561

หยุดทบทวน
วันสอบกลางภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
วันสอบกลางภาคการศึกษา
วันสอบปลายภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
วันสอบปลายภาคการศึกษา
วันสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้คณะ
คณะ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

19 - 20 สิงหาคม 2560

1 - 5 มกราคม 2561
6 - 7 มกราคม 2561

21 - 25 สิงหาคม 2560
14 -15 ตุลาคม 2560

8 - 12 มกราคม 2561
10 - 11 มีนาคม 2561

16 - 20 ตุลาคม 2560
23 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560

12 - 16 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561

กาหนดการสอบโดย
อาจารย์ผู้สอน
4 - 5 มิถนุ ายน 2561
5 มิถนุ ายน 2561
8 มิถนุ ายน 2561

6 พฤศจิกายน 2560
7 พฤศจิกายน 2560
6 พฤศจิกายน 2560

29 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
29 มีนาคม 2561

14 มิถนุ ายน 2561
15 มิถนุ ายน 2561
14 มิถนุ ายน 2561

16 พฤศจิกายน 2560

12 เมษายน 2561

27 มิถนุ ายน 2561

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา
ประกาศผลการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุม
พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปริญญา ครัง้ ที่ 1
สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 1
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ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

14 เมษายน 2561
ถึง 11 พฤษภาคม 2561
กาหนดการสอบโดย
อาจารย์ผู้สอน

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน
FM01-02
หน้าที่ 1/3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

23 มิถนุ ายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)

7 สิงหาคม 2560

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

11 สิงหาคม 2560

ประกาศผลการศึกษา

12 สิงหาคม 2560

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะ
ประชุมพิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

11 สิงหาคม 2560

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้ปริญญา ครัง้ ที่ 2

25 สิงหาคม 2560

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา
และอนุมตั ใิ ห้ปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน
การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

6 - 20 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)

20 ธันวาคม 2560

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

25 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการศึกษา

25 ธันวาคม 2560

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุมพิจารณา
อนุมตั ผิ ลการศึกษา)

25 ธันวาคม 2560

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปริญญา ครัง้ ที่ 2

8 มกราคม 2561

สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2
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ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

FM01-02
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วันนับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

29 มีนาคม 2561
ถึง 12 เมษายน 2561

อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)

12 พฤษภาคม 2561

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการศึกษา

17 พฤษภาคม 2561

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุมพิจารณา
อนุมตั ผิ ลการศึกษา)

17 พฤษภาคม 2561

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปริญญา ครัง้ ที่ 2

31 พฤษภาคม 2561

สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน
การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 15 วันนับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษา)
อาจารย์สง่ ผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)
(ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั อนุมตั ผิ ลการศึกษาของคณะ)

14 - 28 มิถนุ ายน 2561
31 กรกฎาคม 2561

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา
ประกาศผลการศึกษา

6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561

วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถอื เอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุม
พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา)

6 สิงหาคม 2561

คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปริญญา ครัง้ ที่ 2
สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 2

20 สิงหาคม 2561

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

หมายเหตุ ภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะจัดเวลาศึกษา โดยเพิ่มชั่วโมงในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

วันเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
วันเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มเรียน/ยื่นคาร้อง
ลงทะเบียนล่าช้า
(ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และสัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน)

11 พฤศจิกายน 2560

7 เมษายน 2561

26 มิถนุ ายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
26 มิถนุ ายน 2560 13 - 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

9 เมษายน 2561
9 - 13 เมษายน 2561

นักศึกษายื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา)

26 มิถนุ ายน 2560
ถึง 9 สิงหาคม 2560

13 พฤศจิกายน 2560
ถึง 27 ธันวาคม 2560

9 เมษายน 2561
ถึง 23 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
(ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานงต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา)

26 มิถนุ ายน 2560
ถึง 22 กันยายน 2560

13 พฤศจิกายน 2560
ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561

9 เมษายน 2561
ถึง 7 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา จะไม่บันทึกลงในใบ
แสดงผลการศึกษา
(ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และสัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน)

26 มิถนุ ายน 2560 13 - 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง 7 กรกฎาคม 2560

9 - 13 เมษายน 2561

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา จะบันทึกระดับคะแนน ถ (W)
(หลังจาก 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาในภาคปกติ
และหลังจากสัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน)

8 กรกฎาคม 2560
ถึง 29 กันยายน 2560

25 พฤศจิกายน 2560
ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

14 เมษายน 2561
ถึง 18 พฤษภาคม 2561

วันสอบปลายภาคการศึกษา
วันสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้คณะ
คณะ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

14 - 20 ตุลาคม 2560
23 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560

10 - 16 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561

2 - 5 มิถนุ ายน 2561
5 มิถนุ ายน 2561
8 มิถนุ ายน 2561

คณะ พิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา

6 พฤศจิกายน 2560

29 มีนาคม 2561

14 มิถนุ ายน 2561

ประกาศผลการศึกษา
คณะ/วิทยาเขต ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร หรือปริญญา ครัง้ ที่ 1

7 พฤศจิกายน 2560

30 มีนาคม 2561

15 มิถนุ ายน 2561

16 พฤศจิกายน 2560

12 เมษายน 2561

27 มิถนุ ายน 2561

สภาวิชาการ รับทราบการอนุมตั สิ าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร หรือปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ครัง้ ที่ 1

24 มิถนุ ายน 2560

ภาคการศึกษาที่ 2

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการ
และสภา มทร.อีสาน

หมายเหตุ ภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะจัดเวลาศึกษา โดยเพิ่มชั่วโมงในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
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