มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรม

ปฏิทินการศึกษาประจําป(การศึกษา 2556
สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูรอน

กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน (ใหจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย)
วันเปดภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ

1 มิถุนายน 2556

2 พฤศจิกายน 2556

22 มีนาคม 2557

วันเปดภาคการศึกษา
นักศึกษายื่นคําร'องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ-ม/ลงทะเบียนล-าช'า

3 มิถุนายน 2556

4 พฤศจิกายน 2556

24 มีนาคม 2557

3 - 14 มิถุนายน 2556

4 - 15 พฤศจิกายน 2556

24 - 28 มีนาคม 2557

3 มิถุนายน 2556

4 พฤศจิกายน 2556

24 มีนาคม 2557

ถึง 2 กรกฎาคม 2556

ถึง 3 ธันวาคม 2556

ถึง 7 เมษายน 2557

3 มิถุนายน 2556

4 พฤศจิกายน 2556

24 มีนาคม 2557

ถึง 17 กรกฎาคม 2556

ถึง 18 ธ'นวาคม 2556

ถึง 7 พฤษภาคม 2557

3 มิถุนายน 2556

4 พฤศจิกายน 2556

24 มีนาคม 2557

ถึง 14 มิถุนายน 2556

ถึง 15 พฤศจิกายน 2556

ถึง 28 มีนาคม 2557

15 มิถุนายน 2556

16 พฤศจิกายน 2556

24 มีนาคม 2557

รายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ (W)

ถึง 23 สิงหาคม 2556

ถึง 24 มกราคม 2557

ถึง 25 เมษายน 2557

วันสอบกลางภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ครั้งที่ 1

20 - 21 กรกฎาคม 2556

21 - 22 ธันวาคม 2556

วันสอบกลางภาคการศึกษา

24 - 26 กรกฎาคม 2556

23 - 27 ธันวาคม 2556

นักศึกษาระดับปริญญาตรียื่นคําร'องขอสําเร็จการศึกษา
นักศึกษายื่นคําร'องขอรักษาสภาพการเป7นนักศึกษา
นักศึกษาถอนรายวิชา โดยผลของการถอน
รายวิชาจะไม-บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
นักศึกษาถอนรายวิชา โดยผลของการถอน

และ 29-30 กรกฎาคม 2556
วันสอบกลางภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ครั้งที่ 2

กําหนดการสอบ
โดยอาจารยDผู'สอน

27 - 28 กรกฎาคม 2556

28 - 29 ธันวาคม 2556

วันสอบปลายภาคการศึกษา

23 - 27 กันยายน 2556

24 - 28 กุมภาพันธD 2557

วันสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ครั้งที่ 1

28 - 29 กันยายน 2556

1 - 2 มีนาคม 2557

กําหนดการสอบ

วันสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ครั้งที่ 2

5 - 6 ตุลาคม 2556

8 - 9 มีนาคม 2557

โดยอาจารยDผู'สอน

วันสิ้นภาคการศึกษา

7 ตุลาคม 2556

10 มีนาคม 2557

20 พฤษภาคม 2557

อาจารยDส-งผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา

10 ตุลาคม 2556

12 มีนาคม 2557

23 พฤษภาคม 2557

คณะ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

21 ตุลาคม 2556

18 มีนาคม 2557

27 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการศึกษา

22 ตุลาคม 2556

19 มีนาคม 2557

28 พฤษภาคม 2557

คณะ/วิทยาเขต ส-งรายชื่อผู'สําเร็จการศึกษา ให'สํานักส-งเสริมวิชาการ

31 ตุลาคม 2556

31 มีนาคม 2557

2 มิถุนายน 2557

19 - 20 พฤษภาคม 2557

และงานทะเบียน ศูนยDกลาง มทร.อีสาน เพื่อนําเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให'ปริญญา ครั้งที่ 1
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให'ปริญญา ครั้งที่ 1
วันสําเร็จการศึกษา (ให'ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา)
ISSUE

: 1

วันที่บังคับใช' : 1 มิ.ย. 54

ตามแผนการประชุมของ

ตามแผนการประชุมของ

ตามแผนการประชุมของ

สภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

สภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

สภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญา

อนุมัติปริญญา

อนุมัติปริญญา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรม

ปฏิทินการศึกษาประจําป(การศึกษา 2556
สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาคการศึกษาที่ 1
การเปลี่ยนค<าระดับคะแนน ม.ส. ( I )

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูรอน

ภาคการศึกษาฤดูรอน ป(การศึกษา 2555
นักศึกษายื่นคําร'องเพื่อขอแก'ไขระดับคะแนน ม.ส. ( I )

28 พฤษภาคม 2556

-ระดับปริญญาตรี (ภายใน 2 สัปดาห8แรก นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา)
อาจารยDส-งผลการแก'ไขระดับคะแนน ม.ส. ( I )

ถึง 10 มิถุนายน 2556
11 กรกฎาคม 2556

-ระดับปริญญาตรี (ภายใน 45 วัน นับตั้งแต<วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ)
คณะ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

15 กรกฎาคม 2556

ประกาศผลการศึกษา

16 กรกฎาคม 2556

คณะ/วิทยาเขต ส-งรายชื่อผู'สําเร็จการศึกษา ให'สํานักส-งเสริมวิชาการ

25 กรกฎาคม 2556

และงานทะเบียน ศูนยDกลาง มทร.อีสาน เพื่อนําเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญา ครั้งที่ 2
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญา ครั้งที่ 2

ตามแผนการประชุมของ
สภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

วันสําเร็จการศึกษา (ให'ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญา)

อนุมัติปริญญา

การเปลี่ยนค<าระดับคะแนน ม.ส. ( I )
ภาคการศึกษาที่ 1 ป(การศึกษา 2556
นักศึกษายื่นคําร'องเพื่อขอแก'ไขระดับคะแนน ม.ส. ( I )
-ระดับปริญญาตรี (ภายใน 2 สัปดาห8แรก นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา)

21 ตุลาคม 2556
ถึง 4 พฤศจิกายน 2556

อาจารยDส-งผลการแก'ไขระดับคะแนน ม.ส. ( I )
-ระดับปริญญาตรี (ภายใน 45 วัน นับตั้งแต<วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ)

4 ธันวาคม 2556

คณะ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

12 ธันวาคม 2556

ประกาศผลการศึกษา

13 ธันวาคม 2556

คณะ/วิทยาเขต ส-งรายชื่อผู'สําเร็จการศึกษา ให'สํานักส-งเสริมวิชาการ

23 ธันวาคม 2556

และงานทะเบียน ศูนยDกลาง มทร.อีสาน เพื่อนําเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญา ครั้งที่ 2
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญา ครั้งที่ 2

ตามแผนการประชุมของ
สภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

วันสําเร็จการศึกษา (ให'ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา)
ISSUE

วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา

: 1

วันที่บังคับใช' : 1 มิ.ย. 54

FM01-01
หน'าที่ 2/3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปฏิทินการศึกษาประจําป(การศึกษา 2556
สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาคการศึกษาที่ 1
การเปลี่ยนค<าระดับคะแนน ม.ส. ( I )

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูรอน

ภาคการศึกษาที่ 2 ป(การศึกษา 2556
นักศึกษายื่นคําร'องเพื่อขอแก'ไขระดับคะแนน ม.ส. ( I )

18 มีนาคม 2557

-ระดับปริญญาตรี (ภายใน 2 สัปดาห8แรก นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา)

ถึง 31 มีนาคม 2557

อาจารยDส-งผลการแก'ไขระดับคะแนน ม.ส. ( I )

1 พฤษภาคม 2557

-ระดับปริญญาตรี (ภายใน 45 วัน นับตั้งแต<วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ)
คณะ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

8 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการศึกษา

9 พฤษภาคม 2557

คณะ/วิทยาเขต ส-งรายชื่อผู'สําเร็จการศึกษา ให'สํานักส-งเสริมวิชาการ

19 พฤษภาคม 2557

และงานทะเบียน ศูนยDกลาง มทร.อีสาน เพื่อนําเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญา ครั้งที่ 2
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญา ครั้งที่ 2

ตามแผนการประชุมของ
สภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

วันสําเร็จการศึกษา (ให'ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญา)

อนุมัติปริญญา

หมายเหตุ กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจําภาคการศึกษา ฝPายงานทะเบียนและวัดผล สํานัก/งานส-งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะดําเนินการจัดทําเป7นประกาศมหาวิทยาลัยฯ และเวียนแจ'งหน-วยงานที่เกี่ยวข'องได'รับทราบในภายหลัง
จึงประกาศให'ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2556

(ผู'ช-วยศาสตราจารยDวิโรจนD ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ISSUE

: 1

วันที่บังคับใช' : 1 มิ.ย. 54

FM01-01
หน'าที่ 3/3

