ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เพื ่ อให้ การบริ หารงานด้ า นวิ ชาการ และการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ดำเนิ นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงให้กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564
ไว้ดังต่อไปนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายการ
วันลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษารหัส 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษารหัสก่อน 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ
วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
วันลงทะเบียนรายวิชาเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันเพิ่ม เปลี่ยนหรือถอนวิชาเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันขอเปลี่ยนการประเมินผลรายวิชาเป็นผู้เข้าร่วมฟัง (อักษร V)
และอักษร S/U
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 64
ผ่านธนาคาร
วันไหว้ครู
วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ได้ลงทะเบียน
เพราะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หรือสั่งพักการศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
วันสุดท้ายของการบอกเลิกรายวิชา โดยได้รบั อักษร W

วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่
7 กรกฎาคม 2564
วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่
7 กรกฎาคม 2564
วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่
16 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
รายการ...

-2รายการ
วันสุดท้ายของการสอบผ่านวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559
วันสุดท้ายของการสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนอักษร I ก่อนสัปดาห์เรียนสุดท้าย
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันสุดท้ายของการส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562
วันสุดท้ายของการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันสุดท้ายของการส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันสุดท้ายของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559
วันสุดท้ายของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558
วันสุดท้ายของการส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบ
การขอจบการศึกษาต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มสี ิทธิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
วันสุดท้ายส่งคะแนนผลการสอบปลายภาค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่
7 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ภาคการศึกษาที่...

-3ภาคการศึกษาที่ 2/2564
รายการ
วันลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษารหัส 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษารหัส 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษารหัสก่อน 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันเพิ่ม เปลี่ยนหรือถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันขอเปลี่ยนการประเมินผลรายวิชาเป็นผู้เข้าร่วมฟัง (อักษร V)
และอักษร S/U
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณี
ไม่ได้ลงทะเบียน เพราะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หรือสั่งพักการศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
วันสุดท้ายของการบอกเลิกรายวิชา โดยได้รบั อักษร W
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนอักษร I ก่อนสัปดาห์เรียนสุดท้าย
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันสุดท้ายของการส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันสุดท้ายของการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันสุดท้ายของการส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่าย
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันสุดท้ายของการส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายส่งคะแนนผลการสอบปลายภาค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่
24 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่
24 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 29 ถึงวันศุกร์ที่
3 ธันวาคม 2564
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่
27 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
ภาคการศึกษา...

-4ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
รายการ
วันประกาศตารางเรียนและตารางสอน
วันลงทะเบียนรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ทุกชั้นปี)
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
วันเพิ่ม เปลี่ยนหรือถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันขอเปลี่ยนการประเมินผลรายวิชาเป็นผู้เข้าร่วมฟัง (อักษร V)
และอักษร S/U
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร
วันสุดท้ายของการสอบผ่านวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560
วันสุดท้ายของการสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันสุดท้ายของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560
วันสุดท้ายของการครบกำหนดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วันสุดท้ายของการส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
วันปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
วันสุดท้ายส่งคะแนนผลการสอบปลายภาค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันประกาศผลการศึกษา

วัน เดือน ปี
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่
20 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่
20 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่
29 เมษายน 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่
12 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ:...

-5หมายเหตุ:

1. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและ/หรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย
กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
2. ในกรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อ 1 หากจะขอคืนสภาพการเป็น นักศึกษา
จะต้องยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และหากได้รับความ
เห็นชอบให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าปรับการลงทะเบียนเรียนพ้นวันกำหนดด้วย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

