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3 ก.พ. - 8 เม.ย. 2559 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก W และนักศึกษาตรวจสอบ
  ผลการถอนรายวิชา บันทึก W ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ eService
2-13 มี.ค. 2559  สอบกลางภาค ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558
11 เม.ย. 2559 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558
2-22 พ.ค. 2559 - ประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประจำาภาคการศึกษาที่  2/2558 ผ่านระบบ eService
1-15 พ.ค. 2559 - ลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ eService
1-16 พ.ค. 2559 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษายืนยันการลงทะเบียน  
  เรียนประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ eService
1-17 พ.ค. 2559 - นักศึกษาชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
11-21 พ.ค. 2559  สอบปลายภาค ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558
27 พ.ค. 2559 - ประกาศผลการศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ eService

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558

4 มิ.ย. 2559 - เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 (ภาคสมทบ)
6 มิ.ย. 2559 - เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 (ภาคปกติ)
4-12 มิ.ย. 2559 - ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยน Section 
 - ถอนรายวิชา กรณีมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 40% ผ่านระบบ eService
4-13 มิ.ย. 2559 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา 
  และเปลี่ยน Section และถอนรายวิชา กรณีมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต  
  ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ eService
4-14 มิ.ย. 2559 - ชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
13 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2559 - ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต ผ่านระบบ eService
2-5 ก.ค. 2559  สอบกลางภาค ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
5-20 ก.ค. 2559 - ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ eService ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2559
5-22 ก.ค. 2559 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษาตรวจสอบผลการ  
  ลงทะเบียนเรียน  ผ่านระบบ eService ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2559
5-24 ก.ค. 2559 - นักศึกษาชำาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ eService 
  ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2559
12 ก.ค. 2559 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา บันทึก W และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 
  ผ่านระบบ eService
27-28, 30-31 ก.ค. 2559  สอบปลายภาค ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
4 ส.ค. 2559 - ประกาศผลสอบ ประจำาภาคฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ eService

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินการศึกษาประจำาปีการศึกษา2558

8 ส.ค. 2558 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติและภาคสมทบ)
9 ส.ค. 2558 - เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ภาคสมทบ)
10 ส.ค. 2558 - เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ภาคปกติ)
9 ส.ค. - 1 ก.ย. 2558 - เปลี่ยน Section ผ่านระบบ eService
 - ถอนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิตผ่านระบบ eService
9-25 ส.ค. 2558 - ลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา  ผ่านระบบ eService
30 ก.ย. - 10 ต.ค. 2558  สอบกลางภาค ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2558
16 พ.ย. 2558 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2558  
  ผ่านระบบ eService
17 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2558 - ลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ eService
17 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2558 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 
  ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ eService
17 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2558 - ชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558
28 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2558 - ประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2558 ผ่านระบบ eService
8-9 , 11-19 ธ.ค. 2558  สอบปลายภาค ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2558
26 ธ.ค. 2558 - ประกาศผลการศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2558 ผ่านระบบ eService

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

9 ม.ค. 2559 - เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคสมทบ)
11 ม.ค. 2559 - เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคปกติ)
9-16 ม.ค. 2559 - เปลี่ยน Section ผ่านระบบ eService 
 - ถอนรายวิชา และมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 100% ผ่านระบบ eService
9-23 ม.ค. 2559 - ลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ eService
9-24 ม.ค. 2559 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และนักศึกษาตรวจสอบ 
  ผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558  
  ผ่านระบบ eService
9-25 ม.ค. 2559 - นักศึกษาชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  ผ่านธนาคาร
9  ม.ค. - 3 ก.พ. 2559 - อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา กรณีมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 
  และนักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ประจำาภาคการศึกษาที่  2/2558
17-25 ม.ค. 2559 - ถอนรายวิชา และมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 60% ผ่านระบบ eService
26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2559 - ถอนรายวิชาและมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 40% ผ่านระบบ eService
3 ก.พ. - 6 เม.ย. 2559 - ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่มีสิทธิ์ถอนรายวิชาขอคืนค่าหน่วยกิต
  ผ่านระบบ eService


