
 
 

 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
เร่ือง  ปฏิทินการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
เพื ่อให้การบริหารงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินไป  

ด้วยความเรียบร้อย จึงให้กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
 

รายการ วัน เดือน ปี 

วันลงทะเบียนรายวชิา นักศึกษารหัส 63 ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ วันจันทรท์ี่ 28 มิถุนายน 2564 

วันลงทะเบียนรายวชิา นักศึกษารหัสก่อน 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 
วันรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา รหัส 64  
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

วันลงทะเบียนรายวชิาเรียนและชำระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 
วันเพิ่ม เปลี่ยนหรือถอนวิชาเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 5 ถึงวนัพุธที ่

7 กรกฎาคม 2564 
วันขอเปลี่ยนการประเมินผลรายวิชาเปน็ผู้เข้าร่วมฟัง (อักษร V) 
และอักษร S/U  

วันจันทร์ที่ 5 ถึงวนัพุธที ่
7 กรกฎาคม 2564 

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 64 
ผ่านธนาคาร 

วันจันทร์ที่ 12 ถึงวนัศุกร์ที่ 
16 กรกฎาคม 2564 

วันไหว้คร ู วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทา้ยของการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไมไ่ด้ลงทะเบยีน 
เพราะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
หรือสั่งพักการศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 

วันสุดทา้ยของการบอกเลิกรายวิชา โดยได้รบัอักษร W วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

 
 รายการ... 
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รายการ วัน เดือน ปี 

วันสุดทา้ยของการสอบผา่นวิทยานิพนธ์/ปญัหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 

วันสุดทา้ยของการสอบผา่นดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 

วันสุดทา้ยของการเปลี่ยนอักษร I ก่อนสัปดาห์เรียนสุดทา้ย วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 

วันสุดทา้ยของการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่  

7 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการส่งโครงร่างดษุฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการส่งโครงร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการส่งโครงร่างปญัหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ  
ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการส่งดษุฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/  
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ต่อฝ่ายบัณฑติศึกษา  
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการส่งดษุฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ 
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบ 
การขอจบการศึกษาต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มสีิทธิ ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยสง่คะแนนผลการสอบปลายภาค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

วันประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
      
        ภาคการศึกษาที่... 
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ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 
รายการ วัน เดือน ปี 

วันลงทะเบียนรายวชิา นักศึกษารหัส 64 ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

วันลงทะเบียนรายวชิา นักศึกษารหัส 63 ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
วันลงทะเบียนรายวชิา นักศึกษารหัสก่อน 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
วันเพิ่ม เปลี่ยนหรือถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 22 ถึงวนัพุธที ่

24 พฤศจิกายน 2564 
วันขอเปลี่ยนการประเมินผลรายวิชาเปน็ผู้เข้าร่วมฟัง (อักษร V) 
และอักษร S/U 

วันจันทร์ที่ 22 ถึงวนัพุธที ่
24 พฤศจิกายน 2564 

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร วันจันทร์ที่ 22 ถึงวนัศุกร์ที่ 
24 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทา้ยของการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณ ี
ไม่ได้ลงทะเบยีน เพราะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
หรือสั่งพักการศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน 

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 

วันสุดทา้ยของการบอกเลิกรายวิชา โดยได้รบัอักษร W วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

วันสุดทา้ยของการเปลี่ยนอักษร I ก่อนสัปดาห์เรียนสุดทา้ย วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
วันสุดทา้ยของการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 

วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที ่
27 มีนาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการส่งโครงร่างดษุฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อฝา่ยบณัฑิตศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการส่งโครงร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการส่งโครงร่างปญัหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่าย
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการส่งดษุฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ 
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑติศึกษา  
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 

วันปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 
วันสุดทา้ยสง่คะแนนผลการสอบปลายภาค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

วันประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 
           

          ภาคการศึกษา... 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 

 
รายการ วัน เดือน ปี 

วันประกาศตารางเรียนและตารางสอน วันศุกรท์ี่ 8 เมษายน 2565 
วันลงทะเบียนรายวชิา ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (ทุกชั้นปี)  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 

วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 

วันเพิ่ม เปลี่ยนหรือถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   วันจันทร์ที่ 18 ถึงวนัพุธที ่
20 เมษายน 2565 

วันขอเปลี่ยนการประเมินผลรายวิชาเปน็ผู้เข้าร่วมฟัง (อักษร V) 
และอักษร S/U 

วันจันทร์ที่ 18 ถึงวนัพุธที ่
20 เมษายน 2565 

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร วันจันทร์ที่ 25 ถึงวนัศุกรท์ี่ 
29 เมษายน 2565 

วันสุดทา้ยของการสอบผา่นวิทยานิพนธ์/ปญัหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการสอบผา่นดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 

วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่  
12 มิถุนายน 2565 

วันสุดทา้ยของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 

วันสุดทา้ยของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 

วันสุดทา้ยของการส่งดษุฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ 
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑติศึกษา  
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 

วันศุกรท์ี่ 10 มิถุนายน 2565 

วันปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 
วันสุดทา้ยสง่คะแนนผลการสอบปลายภาค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 

วันประกาศผลการศึกษา วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 
 

 
            
               หมายเหตุ:... 
 
 






