
ปฏิทินการศึกษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2563  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 

รายการ ภาคการศึกษาท่ี 
1/2563 

ภาคการศึกษาท่ี 
 2/2563  

ภาคการศึกษา 
 ฤดูร้อน/2563 

หมายเหตุ 

1. วันเปิดภาคการศึกษา  20 ก.ค. 63 23 พ.ย. 63 29 มี.ค. 64 ขอ้บงัคบัฯ หมวด 1 ขอ้ 7 (2) ก,ข 
2. วันปิดภาคการศึกษา  9 พ.ย. 63 15 มี.ค. 64 24 พ.ค. 64  
3. วันส าเร็จการศึกษา                         วนัประชุมสภามหาวทิยาลยัรอบท่ีอนุมติัปริญญาให้กบันกัศึกษา 
4. การลงทะเบยีนและช าระเงิน     
   4.1 นกัศึกษาปัจจุบัน (ตั้งแต่ภาคเรียนที ่2 ของปีแรกท่ีเข้าศึกษา)    
      - เขียนค ารอ้งขอกลับเข้าศกึษาตอ่ (กรณลีาพักการศกึษา 
หรือถูกพักการเรียนในภาคการศึกษาก่อนหน้า) 

ไม่เกินวันที่ 24 มิ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 9 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 18 มี.ค. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 16 (4) 

      - พบอาจารย์ที่ปรกึษาดูแลการลงทะเบียน 1 – 6 ก.ค. 63 11 – 14 พ.ย. 63 21 – 23 มี.ค. 64  

      - ลงทะเบียนผ่าน Website และช าระเงิน 
        ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือ 
        Counter Service 

1 – 10 ก.ค. 63 16 – 21 พ.ย. 63 24 – 27 มี.ค. 64 

ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียนในหลักสูตรและยังเหลือ
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนให้ลงทะเบียนที่
งานทะเบียนคณะในช่วงเวลาการ
ลงทะเบียนผ่าน Website และช าระเงิน
ผ่านธนาคารหรือ Counter Service       
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 4.2 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 20 ก.ค. 63 23 พ.ย. 63 29 มี.ค. 64 หากลงทะเบียนไม่ทันในข้อ 4.1 
ให้ไปลงทะเบียนที่งานทะเบียนคณะ+
ช าระเงินที่งานการเงินคณะ พร้อมค่าปรับ  

 4.3 วันเพิม่วิชาเรียน 20 ก.ค. – 2 ส.ค. 63 23 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 13 (1)  
 4.4 วันถอนวิชาเรียน (รายวิชาไม่ปรากฏ)  20 ก.ค. – 16 ส.ค. 63 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 63 29 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 13 (2) ก 
 4.5 วันถอนวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ “W”)  17 ส.ค. – 11 ต.ค. 63 21 ธ.ค. 63 – 14 ก.พ. 64 12 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 13 (2) ข 
 4.6 วันถอนวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ“F”หรือU”)  หลังวันที ่11 ต.ค. 63 หลังวันที ่14 ก.พ. 64 หลังวันที ่9 พ.ค. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 13 (2) ค 
 4.7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน 2 ส.ค. 63 6 ธ.ค. 63 4 เม.ย. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 12 (7) วรรค 2  
5. การลาพักการศึกษา      
5.1 วันลาพกั (รายวิชาไม่ปรากฏ)  20 ก.ค. – 16 ส.ค. 63 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 63 29 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 16 (5) ก  
5.2 วันลาพกั (รายวิชาได้รับ “W” ทกุวิชา)  17 ส.ค. – 11 ต.ค. 63 21 ธ.ค. 63 – 14 ก.พ. 64 12 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 16 (5) ข  
5.3 วันลาพกั (รายวิชาได้รับ “F”หรอื“U” ทุกวชิา)  หลังวันที ่11 ต.ค. 63 หลังวันที ่14 ก.พ. 64 หลังวันที ่9 พ.ค. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 16 (5) ค  
6. การประเมินผลการศึกษา      
6.1 วันสอบปลายภาคการศึกษา 2 – 8 พ.ย. 63 8 – 14 มี.ค. 64  17 – 23 พ.ค. 64  
6.2 อาจารย์บันทึกค่าระดับคะแนนส่งผ่าน Website  ไม่เกินวันที่ 15 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 21 มี.ค. 64 ไม่เกินวนัที่ 27 พ.ค. 64  
6.3 คณะรวบรวมใบส่งระดับคะแนนจากอาจารย์ให้ สวท. ไม่เกินวันที่ 16 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 22 มี.ค. 64 ไม่เกินวนัที่ 28 พ.ค. 64  
6.4 ประกาศผลการศกึษาทาง Website  16 พ.ย. 63 22 มี.ค. 64 28 พ.ค. 64  
6.5 ช่วงแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน “I”  16 – 30 พ.ย. 63 22 มี.ค. – 5 เม.ย. 64 28 พ.ค. – 11 มิ.ย. 64 

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผลฯ ข้อ 2 (ข) 
     (กรณีไม่ใช่วิชาโครงการ)  สวท. ปรับค่าระดับคะแนน (I) อัตโนมัติ 
6.6 คณะส่งแก้ไขรายวิชา “I” ให  ส้วท.  ไม่เกินวันที่ 2 ธ.ค. 63 ไม่เกินวันที่ 8 เม.ย. 64 ไม่เกินวันที่ 15 มิ.ย. 64 

ถัดจากวันสุดท้ายของการแก้ไข (I) 
     (กรณีไม่ใช่วิชาโครงการ)   
6.7 ช่วงแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน “I”  ไม่เกินวันที่ 9 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 64 ไม่เกินวันที่ 24 พ.ค. 64 

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผลฯ ข้อ 2 (ก) 
     (กรณีเป็นวิชาโครงการ)  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และ 
6.8 คณะส่งแก้ไขรายวิชา “I” ให  ส้วท.  ไม่เกินวันที่ 11 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 17 มี.ค. 64 ไม่เกินวันที่ 26 พ.ค. 64 

รักษาสภาพ สวท. ปรับค่าระดับคะแนน (I)  
     (กรณีเป็นวิชาโครงการ)  อัตโนมัติถัดจากวันสุดท้ายของการแก้ไข (I) 
6.9 ช่วงแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน “I”  ไม่เกินวันที่ 9 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 64 ไม่เกินวันที่ 15 ต.ค. 64 

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผลฯ ข้อ 2 (ก) 
     (กรณีเป็นวิชาโครงการ)  กรณีนักศึกษารักษาสภาพในภาคการศึกษา 
6.10 คณะส่งแก้ไขรายวิชา “I” ให  ส้วท.  ไม่เกินวันที่ 11 พ.ย. 63 ไม่เกินวันที่ 17 มี.ค. 64 ไม่เกินวันที่ 19 ต.ค. 64 

ที่ 1/64 สวท. ปรับค่าระดับคะแนน (I)  
     (กรณีเป็นวิชาโครงการ)  อัตโนมัติถัดจากวันสุดท้ายของการแก้ไข (I) 
7. การขออนุมัติปริญญา      
7.1 นักศกึษาเขียนใบค ารอ้งขอส าเร็จการศกึษา 20 ก.ค. – 18 ส.ค. 63 23 พ.ย. – 22 ธ.ค. 63 29 มี.ค. – 12 เม.ย. 64 ข้อบังคับฯ หมวด 8 ข้อ 22  
     ผ่าน Website แลว้พิมพ์ส่งงานทะเบียนคณะ     

7.2 คณะส่งใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให  ้สวท.  21 ส.ค. 63 25 ธ.ค. 63 20 เม.ย. 64  
7.3 น ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอสภาวิชาการพิจารณา  ~  ธ.ค. 63 ~  เม.ย. 64 ~ มิ.ย. 64  
7.4 น ารายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย  ~  ธ.ค. 63 ~  เม.ย. 64 ~ มิ.ย. 64  
     เพือ่ขออนุมัติส าเรจ็การศึกษา      

 

หมายเหต ุ 1. หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและช าระเงินภายในก าหนดเวลา (ยกเว้นกรณีผ่อนผัน) และไม่ท าการลาพักการศึกษา หรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
                                 จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับฯ หมวด 3 ข้อ 12 (8) และ หมวด 6 ข้อ 19 (6)(ข)) 
 2. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (02-2829009 ต่อ 6302-9) 

แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 21 ต.ค. 63 


