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แก้ไขครั้งที่ 58

ปฏิทินการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ที่ www.reg.mut.ac.th
นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และEnglish Exit Exam
พร้อมรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้

นักศึกษาตามหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2560
(ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และEnglish Exit Exam)
วันเสาร์ที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

วันจันทร์ที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันพุธที่ 26 กรกฎาคม
2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุด
มหาวิทยาลัยฯ สามารถลงทะเบียนทาง Internet เท่านั้น)

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจําภาค
การศึกษาที่ 1/2560
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก
ลงทะเบียนนักศึกษา
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปี 2 – 4 รหัส 59_ _ _,
รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _
• หลักสูตรสองภาษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปี 2 – 3 รหัส 59_ _ _
และรหัส 58_ _ _
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต
ชั้นปี 2 – 4 รหัส 59_ _ _, รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต 4 ปี ชั้นปี 2 – 4
รหัส 59_ _ _ รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _
ลงทะเบียนนักศึกษา
• หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ชั้นปี 2 – 6 รหัส 59 _ _ _,
รหัส 58_ _ _, รหัส 57_ _ _, รหัส 56_ _ _ และรหัส 55_ _ _
ลงทะเบียนนักศึกษา
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.) กลุ่มเรียนวันเสาร์–อาทิตย์
ชั้นปี 2 - 3 รหัส 59_ _ _ และรหัส 58_ _ _ และ
กลุ่มเรียนวันธรรมดา ชั้นปี 2 - 3 รหัส 59_ _ _ และรหัส 58_ _ _
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต ชั้นปี 2 รหัส 59_ _ _
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต (จบ ปวส.)
ชั้นปี 2 รหัส 59 _ _ _
หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ที่ www.reg.mut.ac.th ในกรณีที่ไม่
สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องมาติดต่อสํานักทะเบียน พร้อมชี้แจงเหตุผลภายในช่วงกําหนดวัน
เวลาลงทะเบียนหลักสูตรของนักศึกษาเพื่อขอเลื่อนการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าและจะต้องเสียค่าปรับในการ
ลงทะเบียนล่าช้า

นักศึกษาเกินหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

การลงทะเบียนนักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาปกติของหลักสูตร

(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27
กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
เป็นวันหยุดมหาวิทยาลัยฯ สามารถลงทะเบียนทาง Internet เท่านั้น)

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม – วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

ขอตรวจสอบเกรด ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เริ่มการเรียน-การสอน / ลงทะเบียนเพิ่ม
วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร
• นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม • เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)

วันอาทิตย์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม
2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
วันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

• นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มทุกหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
• เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หมดเขตลาพักการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
งาน Freshy Day & Night นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระดับบัณฑิตศึกษา วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฎประวัติ
สอบกลางภาค
หยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
หยุด วันปิยมหาราช
หยุด วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาหลังการสอบกลางภาค ในรายวิชาที่
ลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2560
• วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
• หมดเขตลาพักการศึกษาประจําภาคการศึกษา 1/2560
สอบประจําภาค
หยุด วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ
หยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่
ลงทะเบียนสอบประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว (ดูประกาศตารางสอบ
ที่ www.reg.mut.ac.th)
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "กล้าพัฒน์" (imagination encircles the world)
สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ที่ลงทะเบียนสอบ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว
ประกาศผลสอบประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
หยุด วันสิ้นปี
หยุด วันขึ้นปีใหม่
วันเริ่มการเรียน–การสอนทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

