กำหนดกำรปฏิทนิ กำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปีกำรศึกษำ 2557
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำค
ช่วงเวลำในกำรดำเนินกำร
ลำดับ
รำยกำร
ระดับ
ภำคต้น
ภำคปลำย
1/2557
2/2557
กิจกรรม
1
วันลงทะเบียนชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ
พฤ. 7- พุธ 13 ส.ค. 57 พฤ. 15- พุธ 21 ม.ค. 58
Online สำหรับนักศึกษำปัจจุบัน
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รหัส 57 รำยงำนตัว ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำ และลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง
ส. 16 ส.ค. 57 (เช้ำ)
จ. 19 ม.ค. 58
ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ปริญญำเอก
2
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ รหัส 57
ส.16 ส.ค. 57 (บ่ำย)
ปริญญำโท
3
วันเปิดเรียน (ภำคพิเศษ) เรียนวันเสำร์-อำทิตย์
ส. 23 ส.ค. 57
ส. 24 ม.ค. 58
4
วันเปิดเรียน (ภำคปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์
จ. 25 ส.ค. 57
จ. 26 ม.ค. 58
5
วันลงทะเบียนล่ำช้ำกว่ำกำหนด ด้วยตนเอง โดยทำกำร
จ. 25 ส.ค. - ศ. 5 ก.ย. 57
จ. 26 ม.ค. - ศ. 6 ก.พ. 58
ผ่ำนระบบ Online
¡§¥
6
กิจกรรมวันไหว้ครูและรับเป็นศิษย์
พฤ.
4 ก.ย. 57
สำหรับนักศึกษำทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ
7
วันสุดท้ำยของกำรยื่นเรื่องสอบวัดคุณสมบัติ และสอบ
ประมวลควำมรู้ ต่อสำนักวิชำ
ศ. 7 พ.ย. 57
ศ. 5 มิ.ย. 58
แบบฟอร์ม คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ: DGC 05,
DGC 22
8
วันสุดท้ำยที่สำนักวิชำเสนอรำยชือ่ คณะกรรมกำร
สอบวัดคุณสมบัติ (ปริญญำเอก) สอบประมวลควำมรู้
ศ. 14 พ.ย. 57
ศ. 12 มิ.ย. 58
(ปริญญำมหำบัณฑิต แผน ข) / กำหนดวันสอบ /
รำยวิชำทีจ่ ัดสอบต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
9
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ /
สอบประมวลควำมรู้ และแจ้งกำหนดวันสอบ
ก่อนวันสอบอย่ำงน้อย 7 วัน
โดยสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
ปริญญำเอก
ปริญญำโท ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์
10 วันสุดท้ำยของกำรยื่นคำร้องขอสอบโครงร่ำง
ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
พฤ. 4 ธ.ค. 57
ศ. 17 ก.ค. 58
ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
กำรค้นคว้ำอิสระ
กำรค้นคว้ำอิสระ
แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมตั ิสอบโครงร่ำงฯ : DGC 07
ศ. 12 ธ.ค. 57
ศ. 24 ก.ค. 58
11

วันสุดท้ำยของกำรอนุมัติโครงร่ำง ดุษฎีนิพนธ์/
วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ จำกคณะกรรมกำร
ประจำสำนักวิชำ (ปริญญำโท รหัส 56/ปริญญำเอก
รหัส 55) ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษำ 2554
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนผลกำรสอบโครงร่ำงฯ : DGC
08

ศ. 7 ส.ค. 58

ช่วงเวลำในกำรดำเนินกำร
ลำดับ
รำยกำร
ระดับ
ภำคต้น
ภำคปลำย
1/2557
2/2557
สำหรับนักศึกษำที่มคี วำมประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ
12 วันสุดท้ำยของกำรยื่นคำร้องขอขยำยระยะเวลำ
ศ. 14 พ.ย. 57
ศ. 10 ก.ค. 58
กำรศึกษำ ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
13 วันสุดท้ำยของกำรส่งเล่ม ดุษฎีนพิ นธ์/ วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำอิสระ เพื่อตรวจรูปแบบกำรพิมพ์
ศ. 12 ธ.ค. 57
ศ. 24 ก.ค. 58
ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ : DGC 11
14 นักศึกษำปัจจุบันที่จะลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำ
ถัดไปส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำ ดุษฎีนิพนธ์ /
ศ. 19- ศ. 26 ธ.ค. 57
ศ. 31 ก.ค. - ศ. 7 ส.ค. 58
วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ ประจำภำคกำรศึกษำ
แบบฟอร์ม แบบคำร้อง DGC 20 และ DGC 21
15 วันปิดภำคเรียน
ส. 27 ธ.ค. 57
ส. 8 ส.ค. 58
16 วันสุดท้ำยของกำรส่งเล่ม ดุษฎีนพิ นธ์ / วิทยำนิพนธ์ /
กำรค้นคว้ำอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ปริญญำเอก
ข้อมูล PDF และ Word File 4 แผ่น ต่อสำนักงำน
ปริญญำโท
บัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และ
หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ให้มหำวิทยำลัย : DGC 12
วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยงำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย/
ศ. 26 ธ.ค. 57
ศ. 7 ส.ค. 58
รำยงำนผลกำรสอบวัดมำตรฐำนภำษำอังกฤษ /
ผลกำรสอบประมวลควำมรู้ / และผลกำรสอบวัด
คุณสมบัติ ต่อสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ กำรค้นคว้ำอิสระ
ผลงำนวิจยั : DGC 13
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์ /
วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิจัย : DGC 14
17 วันสุดท้ำยที่สำนักวิชำส่งผลกำรศึกษำวิทยำนิพนธ์
ศ. 9 ม.ค. 58
ศ. 14 ส.ค. 58
ให้ส่วนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
สำนักงำนบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง
ฝ่ำยมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. 053-916140

