


กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
วันเปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8  พฤศจิกายน  2564 4 เมษายน 2565

นักศึกษาด าเนินการ

  -  ขอเพ่ิมรายวิชา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

  -  การเปล่ียนกลุ่มเรียน ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

  -  การย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  ไม่บันทึก 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21 มิถุนายน  2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง   4 สิงหาคม 2564 ถึง 22 ธันวาคม 2564 ถึง  18 พฤษภาคม  2565

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง  19 สิงหาคม  2564 ถึง 6 มกราคม 2565 ถึง 3 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  บันทึก 3 กรกฎาคม  2564 20 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2565

ระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  10  กันยายน  2564 ถึง 28 มกราคม 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

วันส้ินภาคการศึกษา 26 ตุลาคม 2564 14 มีนาคม 2565 1 มิถุนายน 2565

อาจารย์  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้คณะ

คณะ  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้ส านักส่งเสริม 18 มีนาคม 2565

วิชาการและงานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 3 พฤศจิกายน 2564 29 มีนาคม 2565 14 มิถุนายน 2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 16  ธันวาคม  2564  12 เมษายน 2565 27  มิถุนายน 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  1

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  1 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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26 ตุลาคม 2564 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

นักศึกษาย่ืนค าร้องเพ่ือขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)

ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา

2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

ถึง  16 พฤศจิกายน  2564 ถึง  11 เมษายน 2565 ถึง 27 มิถุนายน 2565

อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)

ภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ

16  ธันวาคม 2564 11 พฤษภาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 21 ธันวาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 3 สิงหาคม  2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 21 ธันวาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 3 สิงหาคม  2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 5  มกราคม  2564 1 มิถุนายน 2565 17 สิงหาคม 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  2

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  2 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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              ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพ่ือให้ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้

หมายเหตุ  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดเวลาศึกษา  โดยเพ่ิมช่ัวโมงในแต่ละรายวิชา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส. (I)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
วันเปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8  พฤศจิกายน  2564 4 เมษายน 2565

นักศึกษาด าเนินการ

  -  ขอเพ่ิมรายวิชา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

  -  การเปล่ียนกลุ่มเรียน ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

  -  การย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  ไม่บันทึก 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21 มิถุนายน  2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง   4 สิงหาคม 2564 ถึง 22 ธันวาคม 2564 ถึง  18 พฤษภาคม  2565

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง  19 สิงหาคม  2564 ถึง 6 มกราคม 2565 ถึง 3 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  บันทึก 3 กรกฎาคม  2564 20 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2565

ระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  10  กันยายน  2564 ถึง 28 มกราคม 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดการสอบให้เป็นไปตาม ก าหนดการสอบให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

วันส้ินภาคการศึกษา 26 ตุลาคม 2564 14 มีนาคม 2565 1 มิถุนายน 2565

อาจารย์  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้คณะ

คณะ  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้ส านักส่งเสริม 18 มีนาคม 2565

วิชาการและงานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 3 พฤศจิกายน 2564 29 มีนาคม 2565 14 มิถุนายน 2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 16  ธันวาคม  2564  12 เมษายน 2565 27  มิถุนายน 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  1

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  1 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)
 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

26 ตุลาคม 2564 6 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

นักศึกษาย่ืนค าร้องเพ่ือขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)

ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา

2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

ถึง  16 พฤศจิกายน  2564  11 เมษายน 2565 ถึง 27 มิถุนายน 2565

อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)

ภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ

16  ธันวาคม 2564 11 พฤษภาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 21 ธันวาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 3 สิงหาคม  2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 21 ธันวาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 3 สิงหาคม  2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 5  มกราคม  2564 1 มิถุนายน 2565 17 สิงหาคม 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  2

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  2 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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              ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพ่ือให้ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้

เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)
 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส. (I)

หมายเหตุ  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดเวลาศึกษา  โดยเพ่ิมช่ัวโมงในแต่ละรายวิชา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

เปิดภาคการศึกษา  นักศึกษาภาคสมทบ  (เสาร์ - อาทิตย์) 19 มิถุนายน 2564 6 พฤศจิกายน 2564 2 เมษายน 2565

วันเปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8  พฤศจิกายน  2564 4 เมษายน 2565

นักศึกษาด าเนินการ

  -  ขอเพ่ิมรายวิชา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

  -  การเปล่ียนกลุ่มเรียน ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

  -  การย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  ไม่บันทึก 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21 มิถุนายน  2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง   4 สิงหาคม 2564 ถึง 22 ธันวาคม 2564 ถึง  18 พฤษภาคม  2565

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง  19 สิงหาคม  2564 ถึง 6 มกราคม 2565 ถึง 3 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  บันทึก 3 กรกฎาคม  2564 20 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2565

ระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  10  กันยายน  2564 28 มกราคม 2565 6 พฤษภาคม 2565

วันสอบกลางภาค ก าหนดการสอบโดย

อาจารย์ผู้สอน

วันสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ก าหนดการสอบโดย

อาจารย์ผู้สอน

หยุดทบทวน - 1 - 4 มีนาคม 2565 -

วันสอบปลายภาคการศึกษา 11-12 , 1 4-15 ตุลาคม 2564

และ 18 ตุลาคม 2564

วันส้ินภาคการศึกษา 19 ตุลาคม 2564 14 มีนาคม 2565 1 มิถุนายน 2565

อาจารย์  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้คณะ

คณะ  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้ส านักส่งเสริม 18 มีนาคม 2565

วิชาการและงานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 3 พฤศจิกายน 2564 29 มีนาคม 2565 14 มิถุนายน 2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 16  ธันวาคม  2564  12 เมษายน 2565 27  มิถุนายน 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  1

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  1 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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14 - 20 สิงหาคม 2564 4 - 10 มกราคม 2565

26 ตุลาคม 2564 6 มิถุนายน 2565

9 - 10 ตุลาคม 2564

 7 - 11 มีนาคม 2565 30 - 31 พฤษภาคม 2565

26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

นักศึกษาย่ืนค าร้องเพ่ือขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)

ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา

2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

ถึง  16 พฤศจิกายน  2564  11 เมษายน 2565 ถึง 27 มิถุนายน 2565

อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)

ภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ

16  ธันวาคม 2564 11 พฤษภาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 21 ธันวาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 3 สิงหาคม  2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 21 ธันวาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 3 สิงหาคม  2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 5  มกราคม  2564 1 มิถุนายน 2565 17 สิงหาคม 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  2

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  2 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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              ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพ่ือให้ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้

เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)
 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส. (I)

หมายเหตุ  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดเวลาศึกษา  โดยเพ่ิมช่ัวโมงในแต่ละรายวิชา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

เปิดภาคการศึกษา  นักศึกษาภาคสมทบ  (เสาร์ - อาทิตย์) 19 มิถุนายน 2564 6 พฤศจิกายน 2564 2 เมษายน 2565

วันเปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8  พฤศจิกายน  2564 4 เมษายน 2565

นักศึกษาด าเนินการ

  -  ขอเพ่ิมรายวิชา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

  -  การเปล่ียนกลุ่มเรียน ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

  -  การย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  ไม่บันทึก 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 - 8 เมษายน 2565

ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  2 กรกฎาคม  2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21 มิถุนายน  2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

ถึง   4 สิงหาคม 2564 ถึง 22 ธันวาคม 2564 ถึง  18 พฤษภาคม  2565

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 4 เมษายน 2565

20 กันยายน 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 2 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะ  บันทึก 3 กรกฎาคม  2564 20 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2565

ระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา ถึง  10  กันยายน  2564 28 มกราคม 2565 6 พฤษภาคม 2565

วันสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ก าหนดการสอบโดย

อาจารย์ผู้สอน

หยุดทบทวน - 1 - 4 มีนาคม 2565 -

วันสอบปลายภาคการศึกษา 11-12 , 1 4-15 ตุลาคม 2564

และ 18 ตุลาคม 2564

วันส้ินภาคการศึกษา 19 ตุลาคม 2564 14 มีนาคม 2565 1 มิถุนายน 2565

อาจารย์  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้คณะ

คณะ  ส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาให้ส านักส่งเสริม 18 มีนาคม 2565

วิชาการและงานทะเบียน/งานบริการการศึกษา

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

  -  วันส าเร็จการศึกษา  (ให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจ า 2 พฤศจิกายน 2564 28  มีนาคม 2565 13 มิถุนายน 2565

     คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา)

ประกาศผลการศึกษา 3 พฤศจิกายน 2564 29 มีนาคม 2565 14 มิถุนายน 2565

คณะ/วิทยาเขต  ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา  เพ่ือน าเสนอต่อ 16  ธันวาคม  2564  12 เมษายน 2565 27  มิถุนายน 2565

สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  คร้ังท่ี  1

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการอนุมัติ ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม ตามแผนการประชุม

ส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ ของสภาวิชาการ

ครบถ้วน  คร้ังท่ี  1 และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน และสภา  มทร.อีสาน
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9 - 10 ตุลาคม 2564 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

26 ตุลาคม 2564 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

 ส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 7 - 11 มีนาคม 2565 30 - 31 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


