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ลงทะเบียนเรียนและช ำระค่ำธรรมเนียม พฤ 13- พ 19 ส.ค. 58 พฤ 11- พ 17 ก.พ. 59

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รหสั 58 รำยงำนตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และ
ลงทะเบียนเรียน พร้อมทัง้ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

 อำ. 9 ส.ค. 58 (เช้ำ)  -

ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ รหสั 58 (เฉพำะทีเ่ชียงรำย)  อำ.9 ส.ค. 58 (บ่ำย)  -
วันเปิดเรียน  ส.22 ส.ค. 58  ส.20 ก.พ. 59
ลงทะเบียนล่ำช้ำ  / เพ่ิมรำยกำร / เปลี่ยนตอนเรียน จ.24 ส.ค. - ศ.4 ก.ย. 58 จ.22 ก.พ. - ศ.4 มี.ค. 59
กิจกรรมวันไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ พฤ 10 ก.ย. 58  -

วันสุดท้ำยทีส่ ำนักวิชำเสนอหลักเกณฑ์กำรสอบประมวลควำมรู้ (ปริญญำโท แผน ข)  
ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ  (จัดท ำปีละ 1 คร้ัง)

วันสุดท้ำยทีส่ ำนักวิชำเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ (ปริญญำโท แผน
 ข) /ก ำหนดวันสอบ/รำยวิชำทีจั่ดสอบ ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ

ศ. 14 ส.ค. 58 ศ. 15 ม.ค. 59

วันสุดท้ำยของกำรย่ืนเร่ือง และสอบประมวลควำมรู้ (ปริญญำโท แผน ข)                   
ต่อส ำนักวิชำ (แบบฟอร์ม DGC 22)

วันสุดท้ำยของกำรย่ืนค ำร้องขอสอบโครงร่ำง วิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์

วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ ศ. 22 ก.พ. 59 ศ. 22 ก.ค. 59
กำรค้นคว้ำอิสระ กำรค้นคว้ำอิสระ

แบบฟอร์ม ค ำร้องขออนุมัติสอบโครงร่ำงฯ : DGC 07 ศ. 29 ก.พ. 59 ศ. 29 ก.ค. 59

วันสุดท้ำยของกำรย่ืนค ำร้องขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ 
ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ม ค ำร้องขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ : DGC 23
วันสุดท้ำยของกำรส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ

 เพ่ือตรวจรูปแบบการพิมพ์ ต่อส านักงานบัณฑติศึกษา

แบบฟอร์มค ำร้องขอตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ : DGC 11

นักศึกษำปัจจุบันทีจ่ะลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำถัดไป

ส่งรายงานความก้าวหน้ากำรท ำ  วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
ประจ ำภำคกำรศึกษำ (ยกเว้น นศ.รหสั 58)
แบบฟอร์ม แบบค ำร้อง DGC 20 และ DGC 21

ศ. 5 ก.พ. 59

ศ. 15 ม.ค. 59

ศ. 14 ส.ค. 58

7 วันก่อนสอบ

ศ. 22 ก.ค. 59

ศ. 5 ส.ค. 59

ศ. 8 ม.ค. 59 ศ. 15 ก.ค. 59

 ปฏิทินการศกึษา ปีการศกึษา 2558
ระดับบัณฑิตศกึษา หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารวิสาหกิจ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน

ก าหนดการ ภาคการศึกษาที ่1 /2558 ภาคการศึกษาที ่2 /2558
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ก าหนดการ ภาคการศึกษาที ่1 /2558 ภาคการศึกษาที ่2 /2558

วันสุดท้ำยของกำรอนุมัติโครงร่ำง วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
 จำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ (ปริญญำโทรหสั 57)
ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ 2554
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนผลกำรสอบโครงร่ำงฯ : DGC 08
วันสุดท้ำยของกำรส่งเล่ม วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
แบบฟอร์ม แบบค ำร้องขอส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และ
หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ใหม้หำวิทยำลัย : DGC 12

วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยงำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย/
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ กำรค้นคว้ำอิสระ
ผลงำนวิจัย : DGC 13   
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ กำรค้นคว้ำอิสระ
ผลงำนวิจัย : DGC 14

วันปิดภาคเรียน จ. 8 ก.พ. 59 จ. 8 ส.ค. 59

วันสุดท้ายทีส่ านักวิชาส่งผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ให้ ศ. 12 ก.พ. 59 พฤ 11 ส.ค. 59

ส่วนทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ศ. 5 ส.ค. 59ศ. 5 ก.พ. 59

ศ. 5 ส.ค. 59


