
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563  

1. การรักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีขอลาพักการศึกษา)*  
วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  

8 ก.ค. – 25 ส.ค. 63 ยื่นความจ านงรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา - ผ่านระบบ New Acis 
8 ก.ค. - 29 ส.ค. 63 วันพิมพ์ใบช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่

ได้รับอนุมัติ ภาคการศึกษา 1/2563 
- พิมพ์ในระบบ New Acis 
-  ค าร้องในระบบต้อง
ไ ด้ รั บ ก า รอนุ มั ติ จ า ก
คณบดีภายในวันที่  25 
ส.ค. 63 

31 ส.ค. 63 วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพ  
1 – 23 ก.ย. 63 วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า ที่ได้รับอนุมัติ

แล้ว (ต้องช าระค่าปรับวันละ 50 บาท* รวมวันหยุด) 
- ยื่นในระบบ New Acis 
(เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  
1 ก.ย. 63 เป็นต้นไป) 

23 ก.ย. 63 วันสุดท้ายของการขออนุมัติและลงทะเบียนรักษาสถานภาพ
นักศึกษาโดยได้รับอนุมัติจากคณบดี ส าหรับนักศึกษาที่ไม่
ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาต้องช าระค่าปรับวันละ 50 บาท* 
รวมวันหยุด) 

- ยื่นค าร้องที่ GMI 
(เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  
1 ก.ย. 63 เป็นต้นไป) 

* ค่าลาพักการศึกษา 1,600 บาท 
 
2. การลงทะเบียน/ เปลี่ยนกลุ่ม/ เพิ่ม/ ถอน รายวิชา 

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
16 - 21 ก.ค. 63 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน  
16 - 21 ก.ค. 63 
 

ลงทะเบียนวิชาเรียน (รอบท่ี 1) 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอนที่ 1) 

- ผ่านระบบ New Acis 
 

10 - 30 ส.ค. 63 วันลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน/ วิชาเรียน  
วันลงทะเบียนวิชาเรียน (รอบที่ 2) 
10 - 25 ส.ค. 63 กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอนที่ 1  
26 - 30 ส.ค. 63 กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5   

- ผ่านในระบบ New Acis 
  

10 ส.ค.-25 ก.ย. 63 วันลงทะเบียนลดรายวิชา (ไม่ติด W) - ผ่านระบบ New Acis 
1 - 8 ก.ย. 63 วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร  

(ต้องช าระค่าปรับวันละ 50 บาท* รวมวันหยุด) 
- ยื่นค าร้องที่ GMI 
(เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  
1 ก.ย 63 เป็นต้นไป) 

 

3. วันเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันสอบกลางภาค-ปลายภาคและวันประกาศผลสอบ 
 

 

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
10 ส.ค. 63  วันเปิดภาคการศึกษา  
28 ก.ย. - 6 ต.ค 63  วันสอบกลางภาค  
 



วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
30 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63  วันสอบปลายภาค  
14 ธ.ค. 63  วันสุดท้ายของภาคการศึกษา (วันสุดท้ายของการสอบ   

 Thesis / IS)  
 

30 ธ.ค. 63  วันประกาศผลสอบ  
 
4. การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน, การแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 

 

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
1 พ.ย. - 14 ธ.ค. 63  วันแจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  
25 ส.ค. 63  วันสุดท้ายการยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต - ยื่นค าร้องที่ GMI 

 

หมายเหตุ 1. กรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มหรือลงทะเบียนเพ่ิมไม่ได้ในบางรายวิชา แสดงว่าในวิชานั้นไม่ได้เปิด    
                 สิทธ์ให้สาขาของนักศึกษาลงได้ แต่ถ้ามีประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาต้อง  
                 มาเขียนใบคาร้องที่ GMI และให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวอนุมัติก่อน จึงจะสามารถ 
                 ลงทะเบียนได้ 
 2. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยให้มีการลงทะเบียนตามก าหนดการ ระบบจะเปิดให้         
                  นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1  เท่านั้น แต่ยังไม่ให้ยืนยันการ 
                  ลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอนและน ารายชื่อนักศึกษาไปใช้วางแผน 
                  การจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการเก็บเงินก่อน จากนั้นในวันเปิดภาค 
                  เรียนจะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ิม ลด และเปลี่ยนกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน  
                  การลงทะเบียนรายวิชา แล้วจึงก าหนดวันให้นักศึกษาท าการยืนยันการลงทะเบียน (ขั้นตอนที่ 
                  1 – 5) และท าการช าระเงินตามวันทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 3. การขอลดรายวิชาให้ลงทะเบียนตามก าหนด และไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนวิชาเรียน เนื่องจาก  
                  ให้มีการจัดการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมช่วงเวลาที่คืนเงินได้แล้ว 


