ปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รุ่น 60)
รายการ
** การบันทึก มคอ. 3,4
1. วันเปิดภาคการศึกษา
2. วันปิดภาคการศึกษา
3. วันสาเร็จการศึกษา
4. การลงทะเบียนและชาระเงิน
4.1 นักศึกษำใหม่ (ปีกำรศึกษำ 2560)
- ขึ้นทะเบียนนักศึกษำและชำระเงิน
4.2 นักศึกษำเก่ำทุกชัน้ ปี
- เขียนคำร้องขอกลับเข้ำศึกษำ
- พบอำจำรย์ที่ปรึกษำดูแลกำรลงทะเบียน
- ลงทะเบียนผ่ำน Website และ
- ชำระเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนธนำคำร
4.3 วันเริ่มปรับกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ
4.4 วันเพิม่ วิชำเรียน
4.5 วันถอนวิชำเรียน (รำยวิชำไม่ปรำกฏ)
4.6 วันถอนวิชำเรียน (รำยวิชำได้รับ “W”)
4.7 วันถอนวิชำเรียน (รำยวิชำได้รับ“F”หรือU”)
4.8 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนเรียน
5. การลาพักการศึกษา
5.1 วันลำพัก (รำยวิชำไม่ปรำกฏ)
5.2 วันลำพัก (รำยวิชำได้รับ “W” ทุกวิชำ)
5.3 วันลำพัก (รำยวิชำได้รับ “F”หรือ“U” ทุกวิชำ)
6. การประเมินผลการศึกษา
6.1 วันยื่นคำร้องขอแก้รำยวิชำ “I”
(กรณีได้ค่ำระดับคะแนน “I” ในภำคทีผ่ ่ำนมำ)
6.2 ช่วงแก้ไขรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน “I”
(กรณีไม่ใช่วิชำโครงกำร)
6.3 คณะส่งแก้ไขรำยวิชำ “I” ให ้สวท.
(กรณีไม่ใช่วิชำโครงกำร)
6.4 ช่วงแก้ไขรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน “I”
(กรณีเป็นวิชาโครงการ)
6.5 คณะส่งแก้ไขรำยวิชำ “I” ให ้สวท.
(กรณีเป็นวิชาโครงการ)
6.6 วันสอบปลำยภำคกำรศึกษำ
6.7 อำจำรย์บันทึกค่ำระดับคะแนนส่งผ่ำน Website
6.8 คณะรวบรวมใบส่งระดับคะแนนจำกอำจำรย์ให้สวท.
6.9 ประกำศผลกำรศึกษำทำง Website
7. การขออนุมัติปริญญา
7.1 นักศึกษำบันทึกขอสำเร็จกำรศึกษำ
ผ่ำน Website แล้วพิมพ์ส่งงำนทะเบียนคณะ
7.2 คณะส่งใบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำให ้สวท.
7.3 นำรำยชือ่ ผู้สำเร็จกำรศึกษำเสนอสภำวิชำกำรพิจำรณำ
7.4 นำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
เพือ่ ขออนุมัติสำเร็จกำรศึกษำ

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาที่
1/2560

ภาคการศึกษาที่
2/2560

ภาคการศึกษา
1/2561

ก่อนวันที่ 9 มิ.ย.60
1 ก.ค. 60
22 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60

ก่อนวันที่ 20 ต.ค. 60
11 พ.ย. 60
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61

รอกำหนดกำร
จำกมหำวิทยำลัยฯ

23 มิ.ย. 60

-

23 มิ.ย.60
19 - 23 มิ.ย.60
19 - 23 มิ.ย. 60
26 มิ.ย 60
-

26 - 27 ต.ค. 60
28 - 31 ต.ค. 60
2 - 5 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60

-

ไม่อนุญำตให้ลำพัก
ไม่อนุญำตให้ลำพัก
ไม่อนุญำตให้ลำพัก

26 ต.ค -1 พ.ย. 60

14 - 20 มี.ค. 61

ประกำศเรื่องวัดและประเมินผลฯ ข้อ 5(3)

26 ต.ค.- 15 พ.ย. 60

14 มี.ค - 3 เม.ย.61

ประกำศเรื่องวัดและประเมินผลฯ ข้อ 5(3)

20 พ.ย. 60

9 เม.ย. 61

ประกำศเรื่องวัดและประเมินผลฯ ข้อ 5(3)

-

-

-

-

อำจำรย์กำหนดสอบเอง
ไม่เกินวันที่ 20 ต.ค. 60
ไม่เกินวันที่ 25 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60

อำจำรย์กำหนดสอบเอง
ไม่เกินวันที่ 9 มี.ค. 61
ไม่เกินวันที่ 13 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61

-

6 พ.ย. – 3 ธ.ค 60
(ถ้ำมี)
10 ธ.ค 60
11 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61

-

หมายเหตุ
ข้อบังคับฯ หมวด 1 ข้อ 6 (2) ก,ข

ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 11 (6)

ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 11(6) วรรค 2

ข้อบังคับฯ หมวด 7 ข้อ 20

ปฏิทินกำรศึกษำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม (อ้ำงอิงตำมปฏิทินกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ)
กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (02-665-3777 ต่อ 6304)

