ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติในระบบทวิภาค
กาหนดการทาวิทยานิพนธ์สาหรับผู้ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรม
- รับเอกสารจดทะเบียนฯ และพบอาจารย์ทปี่ รึกษา
- นักศึกษาใหม่ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
- นักศึกษาทุกฐานะปี จดทะเบียนลักษณะวิชา (ทาง www.reg.tu.ac.th)

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

3 - 7 ส.ค. 58

4 - 8 ม.ค. 59

23 - 27 พ.ค. 59

8 ส.ค. 58

----

----

10 - 13 ส.ค. 58

- วันเปิดภาคการศึกษา
- ช่วงเพิม่ -ถอนลักษณะวิชา โดยวิชาทีข่ อถอนไม่ปรากฎในระเบียน
- วันสุดท้ายของการขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยต้องแจ้งเหตุผลให้มหาวิทยาลัยทราบก่อน

11 - 14 ม.ค. 59 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 59

17 ส.ค. 58

18 ม.ค. 59

6 มิ.ย. 59

25 - 28 ส.ค. 58

26 - 29 ม.ค. 59

7 - 10 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 58

-----

-----

- ช่วงวันแสดงความจานงขอให้อนุมัติปริญญาในกรณีทคี่ าดว่าจะสาเร็จในภาคนี้ (ทาง www.reg.tu.ac.th) 17 ส.ค.-15 ก.ย. 58 18 ม.ค.-16 ก.พ. 59 6 มิ.ย.-5 ก.ค. 59
- นักศึกษาผูไ้ ม่จดทะเบียนฯ และไม่ลาพัก ภายในวันนีจ้ ะถูกถอนชือ่ ออกจาการเป็นนักศึกษา

15 ก.ย. 58

16 ก.พ. 59

-----

- วันสุดท้ายของการชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีทไี่ ม่ได้จดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษาที่

15 ก.ย. 58

16 ก.พ. 59

-----

จดทะเบียนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่ยงั ไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่าง ๆ
- ช่วงขอถอนลักษณะวิชาโดยวิชาทีข่ อถอนจะได้บันทึก "W" ในระเบียน (ทาง www.reg.tu.ac.th)
- งดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือวันที่ 11 - 17 เมษายน

19 - 26 ต.ค. 58

21 - 28 มี.ค. 59 27 มิ.ย.- 4 ก.ค. 59

----

11 - 17 เม.ย. 59

----

- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

6 ธ.ค. 58

15 พ.ค. 59

31 ก.ค. 59

- วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

7 ธ.ค. 58

----

----

- วันเริม่ ทาการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

8 ธ.ค. 58

16 พ.ค. 59

1 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายของปีการศึกษา 2558 สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)

----

----

14 ส.ค. 59

- วันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายของหลักสูตรต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา

----

----

15 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายทีอ่ าจารย์ผสู้ อนจะต้องเปลีย่ นการบันทึกอักษร I เป็นค่าระดับ มิฉะนัน้ คณะจะพิจารณาดาเนินการเอง

23 ก.พ. 59

3 ส.ค. 59

19 ต.ค. 59

- วันสุดท้ายทีค่ ณะจะส่งผลการสอบของวิชา ซึง่ ผูส้ อนให้อักษร I ให้มหาวิทยาลัย

4 มี.ค. 59

15 ส.ค. 59

31 ต.ค. 59

ระบบทวิภาค + ระบบไตรภาค
หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ

กาหนดการ
- วันสุดท้ายที่ตอ้ งสอบผ่านและอนุมตั เิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์

16 ก.พ. 59

- วันสุดท้ายของการแจ้งความจานง เพื่อเสนอสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งส่งร่างวิทยานิพนธ์

16 มิ.ย. 59

เพื่อการสอบต่อคณะที่สังกัด
- วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

14 ส.ค. 59

ที่มา : สุภาวดี คาม่วง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 โทร. (82) 1620 11 พ.ค. 58

