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ปฏิทินการศึกษา ปี การศึกษา 2558
ระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้น หลักสู ตรปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ)
กาหนดการ
ลงทะเบียนเรี ยนและชำระค่ำธรรมเนียม
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รหัส 58 รำยงำนตัว ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ และ
ลงทะเบียนเรี ยน พร้อมทั้งชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ปฐมนิ เทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ รหัส 58 (ทุกสำขำวิชำที่เปิ ดเชียงรำย)
ปฐมนิ เทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ รหัส 58 (สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
เครื่ องสำอำง กทม.)
ปฐมนิ เทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ รหัส 58 (สำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้ นฟูสุขภำพ กทม.)
วันเปิ ดเรี ยน (ภำคปกติ) เรี ยนจันทร์ -ศุกร์
วันเปิ ดเรี ยน (ภำคเสำร์-อำทิตย์) เรี ยนเสำร์-อำทิตย์
ลงทะเบียนล่ำช้ำ / เพิ่มรำยวิชำ / เปลี่ยนตอนเรี ยน
วันสุ ดท้ำยที่สำนักวิชำเสนอหลักเกณฑ์กำรสอบวัดคุณสมบัติ (ปริ ญญำเอก) และสอบ
ประมวลควำมรู้ (ปริ ญญำโท แผน ข) รำยชื่ อคณะกรรมกำรสอบ/กำหนดวันสอบ/
รำยวิชำที่จดั สอบ ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ (จัดทำปี ละ 1 ครั้ง)
กิจกรรมวันไหว้ครู และรับเป็ นศิษย์
วันสุ ดท้ำยของกำรยืน่ เรื่ องขอสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลควำมรู้ (ปริ ญญำโท
แผน ข) ต่อสำนักวิชำ
แบบฟอร์ มคำร้ อง DGC05 / DGC22
วันสุ ดท้ำยของกำรยืน่ คำร้องขอสอบโครงร่ ำง
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิ พนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ ม คำร้ องขออนุมัติสอบโครงร่ ำงฯ : DGC 07
วันสุ ดท้ำยของกำรยืน่ คำร้องขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ มคำร้ องขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ : DGC 23
วันสุ ดท้ำยของกำรส่ งเล่ม ดุษฎีนิพนธ์/Thesis/IS เพื่อตรวจรู ปแบบกำรพิมพ์
ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ภาคการศึกษาที่ 2 /2558

พฤ 13- พ 19 ส.ค. 58

พฤ. 14 - พ 20 ม.ค. 59

อำ. 9 ส.ค. 58 (เช้ำ)

จ.18 - อ.24 ม.ค. 59

อำ.9 ส.ค. 58 (บ่ำย)
อำ. 22 ส.ค. 58 (บ่ำย)

-

ส.29 ส.ค. 58
(10.00-15.00 น.)
จ.24 ส.ค. 58
ส.22 ส.ค. 58
24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58

จ.25 ม.ค. 59
ส.23 ม.ค. 59
จ.25 ม.ค. - ศ.5 ก.พ.59

ศ. 14 ส.ค. 58
พฤ 10 ก.ย. 58

7 วันก่อนสอบ

ดุษฏีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์
ศ. 4 ธ.ค. 58
กำรค้นคว้ำอิสระ
ศ.11 ธ.ค. 58

ดุษฏีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์
ศ. 22 ก.ค. 59
กำรค้นคว้ำอิสระ
ศ. 29 ก.ค. 59

ศ. 18 ธ.ค.58

ศ. 15 ก.ค. 59

ศ. 18 ธ.ค. 58

ศ. 22 ก.ค. 59

25-ธ.ค.-58

ศ. 5 ส.ค. 59

แบบฟอร์ มคำร้ องขอตรวจรู ปแบบกำรพิมพ์ : DGC 11
วันสุ ดท้ำยนักศึกษำปั จจุบนั ที่จะลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำถัดไป
ส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
ประจำภำคกำรศึกษำ (ยกเว้น นศ.รหัส 58)
แบบฟอร์ มคำร้ องรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ DGC 20 สำหรั บ ดุษฏีนิพนธ์ / วิทยำนิพนธ์
แบบฟอร์ มคำร้ องรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ DGC 21 สำหรั บ กำรค้ นคว้ ำอิ สระ
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กาหนดการ

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

วันสุ ดท้ำยของกำรอนุมตั ิโครงร่ ำง ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
จำกคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำ (ปริ ญญำเอกรหัส 56 / ปริ ญญำโท รหัส 57)
ตำมระยะเวลำที่กำหนดในข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ 2554
แบบฟอร์ ม แบบรำยงำนผลกำรสอบโครงร่ ำงฯ : DGC 08
วันสุ ดท้ำยของกำรส่ งเล่ม ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ ม แบบคำร้ องขอส่ งรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์ และ
หนังสื อยินยอมมอบลิขสิ ทธิ์ ให้ มหำวิทยำลัย : DGC 12
วันสุ ดท้ำยของกำรส่ งรำยงำนกำรเผยแพร่ ผลงำนวิจยั /
แบบฟอร์ ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ กำรค้ นคว้ ำอิสระ : DGC 13
แบบฟอร์ ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์ /วิทยำนิพนธ์ : DGC 14

ภาคการศึกษาที่ 2 /2558

ศ. 5 ส.ค. 59

ศ. 25 ธ.ค. 58

ศ. 5 ส.ค. 59

วันปิ ดภาคเรียน

ส. 26 ธ.ค. 58

ส. 6 ส.ค. 59

วันสุ ดท้ ายที่สานักวิชาส่ งผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ให้
ส่ วนทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ศ. 8 ม.ค. 59

พฤ 11 ส.ค. 59

