
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
เรื่อง  ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

(ฉบับแก้ไข) 
--------------------------------  

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ได้ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาและก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. เปิดภาคการศึกษา  นักศึกษาภาคสมทบ  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 ๒. เปิดภาคการศึกษา  นักศึกษาภาคปกติ  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 ๓. เปิดระบบบริการการศึกษา  ( ESS )  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  โดยก าหนดเป็น  ๒  ช่วง  ระยะเวลาดังนี้ 
  - ช่วงที่  ๑  ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน (กระเช้า) ตั้งแต่วันที่  ๙ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
  - ช่วงที่  ๒  ลงทะเบียนเรียนแบบเลือกรายวิชา (Section)  ตั้งแต่วันที่  ๑๑ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 ๔. เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 ๕. การเพ่ิมรายวิชาเรียน / เปลี่ยนกลุ่ม / ลงทะเบียนล่าช้า  ตั้งแต่วันที่  ๑๕ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 ๖. การถอนรายวิชาเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑๕ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ( โดยไม่บันทึกผลเป็น ถ หรือ W ลงในใบ
แสดงผลการศึกษา  กรณีนักศึกษา  รหัส ๕๒ และ ๕๓  สามารถยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ครึ่งหนึ่ง ) 
 ๗. การถอนรายวิชาเรียน  ( โดยบันทึกผลเป็น ถ หรือ W ลงในใบแสดงผลการศึกษา  และนักศึกษาไม่สามารถยื่น
ค าร้องขอคืนค่าหน่วยกิตได้ ) 
  ระดับ  ปวส. และ ป.ตรี  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
  ระดับ  ป.โท  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 ๘. นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา  
๒๕๕๙   ให้ยื่นขอส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  ระดับ  ปวส. และ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
  ระดับ  ป.โท    ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
 ๙. นักศึกษายื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
  ระดับ  ปวส. และ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙   
  ระดับ  ป.โท  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๑๐. วันสอบกลางภาค  (นักศึกษาภาคสมทบ)  ตั้งแต่วันที่  ๘ – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑๑. วันสอบกลางภาค  (นักศึกษาภาคปกติ)  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑๒. วันสอบปลายภาค  (นักศึกษาภาคสมทบ)  ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑๓. วันสอบปลายภาค  (นักศึกษาภาคปกติ)    ตั้งแต่วันที่  ๖ – ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  และ วันที่  ๑๓ ธันวาคม  
๒๕๕๙ 
 ๑๔. วันสอบปลายภาค (นักศึกษาระดับ ป.โท)  ตั้งแต่วันที่  ๓ – ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
 ๑๕. วันสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ระดับ ปวส.  ในวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  อาจารย์ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้คณะ 
ด าเนินการประเมินผล  ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ระดับ ป.ตรี และ ป.โท  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙ อาจารย์ส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาให้ 
คณะด าเนินการประเมินผล  ในวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙   
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
 
 
                 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์  ลิ่มสกุล) 
                                                                        รองอธิการบดปีระจ าวิทยาเขตสรุินทร ์


