
            S-REO-002 
            แก้ไขครั้งท่ี 59  

ปฏิทินการศึกษา สําหรับนักศึกษา  
ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ท่ี www.reg.mut.ac.th 
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ English Exit Exam  
พร้อมรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ 

 
 
 

วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 –  
วันพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม 2561 

ขอตรวจสอบเกรด ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 – วันเสาร์ท่ี 6 มกราคม 2561 ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 – วันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 
(ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 
English Exit Exam) 

ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก 

วันเสาร์ท่ี 23 – วันจันทร์ท่ี 25 ธันวาคม 2560 
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี  
22 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 
 

ลงทะเบียนนักศึกษา 
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.) กลุ่มเรียนวันเสาร์–อาทิตย์  

ช้ันปี 1-3 รหัส 60_ _ _, 59_ _ _ และรหัส 58_ _ _ และกลุ่มเรียนวันธรรมดา  
ช้ันปี 1-2 รหัส 60_ _ _, รหัส 59_ _ _ และช้ันปี 3 เฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา รหัส 581141 

วันอาทิตย์ท่ี 24 - วันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี  
23 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 
 

ลงทะเบียนนักศึกษา 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ต/วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย ช้ันปี 1- 4            
รหัส 60_ _ _, รหัส 59_ _ _, รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _   

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและ
ความม่ันคงปลอดภัย ช้ันปี 1-2 รหัส 60_ _ _ และรหัส 59_ _ _  

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต 4 ปี ช้ันปี 1-4  
รหัส 60_ _ _, รหัส 59_ _ _, รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _ 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต (จบ ปวส.)  
ช้ันปี 1-2 รหัส 60 _ _ _ และรหัส 59 _ _ _ 

วันจันทร์ท่ี 25 – วันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2560 
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  
25 ธันวามคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) 

ลงทะเบียนนักศึกษา 
• หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ช้ันปี 1-6 รหัส 60 _ _ _, รหัส 59_ _ _, 

รหัส 58_ _ _, รหัส 57_ _ _, รหัส 56_ _ _ และรหัส 55_ _ _ 
วันอังคารท่ี 26 – วันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2560 
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  
25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) 

ลงทะเบียนนักศึกษา 
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ช้ันปี 1-4 รหัส 60_ _ _, รหัส 59_ _ _, 

รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _  
• หลักสูตรสองภาษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ช้ันปี 1-4 รหัส 60_ _ _,     

รหัส 59_ _ _, รหัส 58_ _ _ และรหัส 57_ _ _ 
***สําหรับการสอบกลางภาคให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดําเนินการ 

 

 

นักศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ท่ี www.reg.mut.ac.th ในกรณีท่ีไม่
สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเวลาท่ีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องมาติดต่อท่ีสํานักทะเบียน พร้อมย่ืนคําร้อง ชี้แจงเหตุผลภายในช่วง
กําหนดวันเวลาลงทะเบียนหลักสูตรของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าและจะต้องเสียค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า 



 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560 – วันพุธท่ี 3 มกราคม 2561 
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 28 
ธันวาคม 2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป) 

การลงทะเบียนนักศึกษาท่ีเรียนเกินระยะเวลาปกติของหลักสูตร  
(โดยวันศุกร์ท่ี 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561  
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet เท่าน้ัน) 

วันศุกร์ท่ี 29 – วันเสาร์ท่ี 30 ธันวาคม 2560  
และวันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561 

หยุดวันหยุดกรณีพิเศษตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

วันอาทิตย์ท่ี 31 ธันวาคม 2560 หยุดวันส้ินปี 

วันจันทร์ท่ี 1 มกราคม 2561 หยุดวันขึ้นปีใหม่ 

 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 – วันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561  
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่พฤหัสบดีท่ี  
4 มกราคม 2561 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป) 

• ลงทะเบียนเพ่ิมทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
• เพิกถอนรายวิชา / ขอเปล่ียนรายวิชาเรียนหรือเปล่ียน Section 

วันเสาร์ท่ี 6 มกราคม 2561 วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร 

วันอาทิตย์ท่ี 7  – วันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561  
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ต้ังแต่วันอาทิตย์ท่ี  
7 มกราคม 2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป) 

• ลงทะเบียนเพ่ิมทุกหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
• เพิกถอนรายวิชา / ขอเปล่ียนรายวิชาเรียนหรือเปล่ียน Section  

วันจันทร์ท่ี 15 – วันเสาร์ท่ี 20 มกราคม 2561 ลงทะเบียนฝึกงานเฉพาะหลักสูตร 4 ปี 
• นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
• นักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

วันจันทร์ท่ี 15 มกราคม – วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาเลือกภาควิชา/สาขา 
**ให้อ่านประกาศท่ีบอร์ด หรือ ท่ี www.reg.mut.ac.th 

วันเสาร์ท่ี 20 มกราคม 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา  
หมดเขตลาพักการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

วันอาทิตย์ท่ี 28 มกราคม 2561 หยุดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2559 

วันอาทิตย์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฎประวัติ 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 มีนาคม 2561  หยุดวันมาฆบูชา 
วันจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2560  

วันศุกร์ท่ี 6 เมษายน 2561  หยุดวันจักรี 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 เมษายน 2561 หมดเขตลาพักการศึกษาประจําภาคการศึกษา 2/2560 

วันศุกร์ท่ี 13 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร 

วันศุกร์ท่ี 13 เมษายน - วันอาทิตย์ท่ี 15 เมษายน 2561 หยุดวันสงกรานต์ 

วันจันทร์ท่ี 16 – วันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 สอบประจําภาค 

วันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ         
ท่ีลงทะเบียนสอบประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2560 แล้ว (ดูประกาศตารางสอบท่ี 
www.reg.mut.ac.th) 

วันเสาร์ท่ี 28 เมษายน 2561 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ท่ีลงทะเบียนสอบ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 แล้ว (ดูประกาศตารางสอบท่ี www.reg.mut.ac.th ) 

วันศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลสอบประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

วันเสาร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2561 วันเริ่มการเรียน – การสอนทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 

***สําหรับการสอบกลางภาคให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดําเนินการ 
 

เริ่มการเรียน-การสอน / ลงทะเบียนเพ่ิม 

นักศึกษาเกินหลักสูตร 

 


