
                       
 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

 

รายการ ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
1. วันเปิดภาคการศึกษา  20 ส.ค. 59 17 ธ.ค. 59 20  พ.ค. 60 
2. วันปิดภาคการศึกษา  11 ธ.ค. 59 23 เม.ย. 60 10 ก.ย. 60 
3. วันส าเร็จการศึกษา 11 ธ.ค. 59 23 เม.ย. 60 10 ก.ย. 60 
4. การลงทะเบียนและช าระเงิน    

 4.1 นักศกึษาใหม่  - - - 
      - ขึ้นทะเบียนนกัศึกษาและช าระเงนิ 15 สค. 59 - - 
 4.2 นักศกึษาเก่าทกุชัน้ปี - - - 
      - เขียนค าร้องขอกลับเข้าศึกษา  - - - 
      - พบอาจารย์ที่ปรกึษาดูแลการลงทะเบียน 20 สค. 59 3 ธ.ค. 59 13 พ.ค. 60 
      - ลงทะเบียนผ่าน Website  11 ส.ค. - 15 ส.ค. 59 9 ธ.ค. – 15 ธ.ค. 59 15 พ.ค. – 19 พ.ค. 60 
      - ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 15 ส.ค. 59 17 ธ.ค. – 18 ธ.ค. 59 20 พ.ค. – 21 พ.ค. 60 
 4.3 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า - 19 ธ.ค. 59 22 พ.ค. 60 
 4.4 วันเพิม่วิชาเรียน ไม่อนุญาตให้เพิ่มรายวิชา ไม่อนุญาตให้เพิ่มรายวิชา ไม่อนุญาตให้เพิ่มรายวิชา 
 4.5 วันถอนวิชาเรียน (รายวิชาไม่ปรากฏ)  ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา 
 4.6 วันถอนวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ “W”)  ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา 
 4.7 วันถอนวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ“F”หรือU”)  ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชา 
 4.8 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน - 24 ธ.ค. 59 27 พ.ค. 60 
5. การลาพักการศึกษา     
5.1 วันลาพกั (รายวิชาไม่ปรากฏ)  - - - 
5.2 วันลาพกั (รายวิชาได้รับ “W” ทุกวิชา)  - - - 
5.3 วันลาพกั (รายวิชาได้รับ “F”หรือ“U” ทุกวชิา)  - - - 
6. การประเมินผลการศึกษา     
6.1 วันย่ืนค ารอ้งขอแก้รายวิชา “I”  23 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60 3 พ.ค. – 12 พ.ค. 60 20 ก.ย. – 26 ก.ย. 60 
(กรณีได้ค่าระดับคะแนน “I” ในภาคที่ผ่านมา)     
6.2 ช่วงแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน “I”  20 ม.ค. 60 26 พ.ค. 60 13 ต.ค. 60 
6.3 คณะส่งแก้ไขรายวิชา “I” ให  ้สสท.  ไม่เกิน 20 ม.ค. 60 ไม่เกิน 26 พ.ค. 60 ไม่เกิน13 ต.ค. 60 
6.4 วันสอบปลายภาคการศึกษา 10 ธ.ค. – 11 ธ.ค 59 22 เม.ย.– 23 เม.ย. 60 9 ก.ย. – 10 ก.ย. 60 
6.5 อาจารย์บันทึกค่าระดับคะแนนส่งผ่าน 
Website  

ไม่เกิน  17 ธ.ค. 59 ไม่เกิน 28 เม.ย. 60 
ไม่เกิน 15 ก.ย. 60 

6.6 คณะรวบรวมใบส่งระดับคะแนนจากอาจารย์ให้สสท. ไม่เกิน 20 ธ.ค. 59 ไม่เกิน 1 พ.ค. 60 ไม่เกิน 18 ก.ย. 60 
6.7 ประกาศผลการศกึษาทาง Website  23 ธ.ค. 59 3 พ.ค. 60 20 ก.ย. 60 
7. การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา     
7.1 นักศกึษาเขียนใบค ารอ้งขอส าเร็จการศกึษา 
ผ่าน Website แล้วพิมพ์ส่งงานทะเบียนคณะ 

- - 7 ส.ค. – 28 ส.ค. 60 

7.2 คณะส่งใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้สสท.  - - เดือน ก.ย. 60 
7.3 น ารายชือ่ผู้ส าเรจ็การศกึษาเสนอสภาวิชาการ
พิจารณา 

- - 
เดือน พ.ย. 60 

7.4 น ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติส าเรจ็การศึกษา 

- - 
เดือน พ.ย. 60 

 
 

หมายเหตุ  ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 กลุ่มทะเบยีนและประมวลผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน (02-6653777 ต่อ 6302-9)  
 


