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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564  
 

1. การรักษาสถานภาพนักศกึษา (กรณีขอลาพักการศึกษา)*  

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
14 ธ.ค. 2564 –  
28 ม.ค. 2565 

ยื่นความจ านงรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ย่ืนในระบบ New Acis 

14 ธ.ค. 2564 –  
28 ม.ค. 2565 

วันพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว  

พิมพ์ใบช าระเงินในระบบ 
New Acis 

31 ม.ค. 2565 วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพ  
2 มีนาคม 2565 วันสุดท้ายของการขออนุมัติและลงทะเบียนรักษา

สถานภาพนักศึกษาโดยได้รับอนุมัติจากคณบดี ส าหรับ
นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาต้องช าระ
ค่าปรับวันละ 50 บาท* รวมวันหยุดราชการ) 

ยื่นค าร้องที่ GMI 
(เริ่มปรับต้ังแต่วันที่  
17 ม.ค. 2565) 

* ค่าลาพักการศึกษา 1,600 บาท 
 
2. การลงทะเบียน/ เปลี่ยนกลุ่ม/ เพิ่ม/ ถอน รายวิชา 

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
4 - 11 ม.ค. 2565 ลงทะเบียนวิชาเรียน รอบที่ 1 

(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอนที่ 1) 
ผ่านระบบ New Acis 
 

17 - 28 ม.ค. 2565 วันลงทะเบียนล่าชา้ เพิ่ม-ลด เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรยีน * 
(กดลงทะเบียนรายวิชาเฉพาะขั้นตอนที่ 1) 

ผ่านระบบ New Acis 

29 – 31 ม.ค. 2565  ยืนยันการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 2-5) 

ผ่านระบบ New Acis 
  

31 ม.ค. 2565 วันสุดท้ายของการช าระเงิน ผ่านช่องทางการช าระเงิน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

17 ม.ค.- 4 มี.ค. 2565 วันลงทะเบียนลดรายวิชา (ไม่ติด W) ผ่านระบบ New Acis 
1 - 15 ก.พ. 2565 วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร  

(ต้องช าระค่าปรับวันละ 50 บาท* รวมวันหยุดราชการ) 
ยื่นค าร้องที่ GMI 
(เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  
17 ม.ค. 2565) 

16 มี.ค. - 6 พ.ค. 
2565 

วันลงทะเบียน ถอนรายวิชา (ติด W) ผ่านระบบ New Acis 
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3. วันเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันสอบกลางภาค-ปลายภาค และวันประกาศผลสอบ 
 
 

 

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
 17 ม.ค. 2565  วันเปิดภาคการศึกษา  
 ขึ้นอยู่กับผู้สอน  วันสอบกลางภาค  
 ขึ้นอยู่กับผู้สอน  วันสอบปลายภาค  
 27 พ.ค. 2565  วันสุดท้ายของภาคการศึกษา (วันสุดท้ายของการสอบ  

 Thesis / IS)  
 

 18 มิ.ย. 2565 วันประกาศผลสอบ  
 
4. การขอคืนเงินคา่ลงทะเบียน, การแจ้งขส าเร็จการศึกษา, การประเมินการสอนอาจารย ์

วันที่  ขั้นตอน/การปฏิบัติ  หมายเหตุ  
28 ม.ค. 2565  วันสุดท้ายการยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต  ยื่นค าร้องที่ GMI 
21 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป วันแจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  ยื่นผ่านระบบ 

https://pre-
grad.kmutt.ac.th/ 

28 มี.ค. – 6 พ.ค. 2565  สัปดาห์การประเมินการสอนของอาจารย์  ผ่านระบบประเมินการสอน 
https://nyx.kmutt.ac.th
/mstdassess/Default2.a
spx 

 
หมายเหตุ  1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยให้มีการลงทะเบียนตามก าหนดการเดิม ระบบจะเปิด 

ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียน ในขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น แต่ยังไม่ให้ยืนยันการ 
ลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอน และน ารายช่ือนักศึกษาไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อน จากนั้นในวันเปิดภาคเรียน 
จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อการลด เพิ่ม และเปลี่ยนกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
การลงทะเบียนรายวิชา แล้วจึงก าหนดวันให้นักศึกษาท าการยืนยันการลงทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1-5) 
และท าการช าระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  2. ปรับรูปแบบการจัดตารางเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย แต่ยัง 
อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลด้านการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  
2019 โดยให้ยกเลิกก าหนดการจัดสอบกลางภาค และปลายภาค แล้วให้มีการจัดการเรียนการสอน  
รวมถึงการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความกระชับ ยืดหยุ่น ปรับตามสถานการณ์ที่อาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามแนวทาง Outcome-Based Education Module ก าหนดให้มีการ 
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับวิชาที่เป็นการบรรยาย และให้นักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ 
มหาวทิยาลัยได้ในวิชาปฏิบัติการ หรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ได้ก าหนดให้ 
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แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง โดยมีสัปดาห์ที่ไม่จัดให้มีการเรียนการสอน ในสัปดาห์ที่ 5  
สัปดาห์ที่ 12 และสัปดาห์ที่ 19 ทั้งนี้ในช่วงดังกล่าวอาจเป็นการพักการเรียนการสอน หรืออาจจัด 
ให้มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ให้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ 
ผู้สอน ภายใตก้ารควบคุมของคณะ และคณะกรรมการจดัตารางสอนและตารางสอบ 

3. ให้มีการหยุดพักการเรียนการสอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 
4. การขอลดรายวิชาให้เป็นไปตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ และไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนวิชาเรียน  

เนื่องจากให้มีการจัดการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมช่วงเวลาที่คืนเงินไว้แล้ว 
5. ส าหรับกิจกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในก าหนดการใหม่ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 


