กนท 90
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กาหนดการ
- กำหนดยื่นแบบคำขอกู้ยืมเพือ่ กำรศึกษำของรัฐบำล (กยศ.) และเข้ำระบบ E-STUDENTLOAN เพื่อยื่นควำมจำนงในกำร
ขอกูย้ ืมฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรำยใหม่) *
- นักศึกษำปัจจุบันเริ่มลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ในระบบทะเบียนออนไลน์
- นักศึกษำปัจจุบันชำระค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- วันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันกันตนำ ครบรอบ 11 ปี
- ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ และประกำศเลขประจำตัวนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ 2564
- นักศึกษำใหม่รหัส 64xxxxxx เริ่มลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนออนไลน์ และชำระค่ำธรรมเนียมภำคกำรศึกษำต้น
ปีกำรศึกษำ 2564
- ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ และลงทะเบียนแรกเข้ำ
- วันเปิดเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- ลงทะเบียนเรียนสำย เพิ่มรำยวิชำ และชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำพร้อมค่ำปรับลงทะเบียนเรียนสำย
- นักศึกษำขอตรวจสอบรำยชื่อในทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนใน (KR52) ครั้งที่ 1 ที่อำจำรย์ผู้สอน
- นักศึกษำยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลกำรศึกษำเป็น S/U หรือ V/W หรือขอลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเกิน/
ต่ำกว่ำ กำหนดในระเบียบฯ
- ลดรำยวิชำ
- พิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2564
- กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
- วันสุดท้ำยชำระเงินค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำ สำหรับผู้ที่ลำพักกำรศึกษำหรือถูกสั่งพักกำรศึกษำ
- วันสุดท้ำยที่ทะเบียนคณะส่งผลกำรเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้ฝ่ำยทะเบียน
- ทะเบียนคณะฯ รับรำยงำนผลกำรลงทะเบียน จำแนกตำมรำยวิชำ (KR52) ครั้งที่ 2 และรำยงำนวันเวลำสอบซ้ำซ้อน
จำแนกตำมรำยวิชำและตำมเลขประจำตัวนักศึกษำ (ถ้ำมี)
- นักศึกษำขอตรวจสอบรำยชื่อในทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนใน KR52 (ครั้งที่ 2) ที่อำจำรย์ผู้สอน
- ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมทั้งชำระเงินค่ำธรรมเนียม
- นักศึกษำแสดงควำมจำนงขอถอนรำยวิชำ (กนท 48)
- นักศึกษำที่ลงทะเบียนครบหลักสูตร และคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เริ่มบันทึก
ข้อมูลขอสำเร็จกำรศึกษำ
- ทะเบียนคณะฯ รับรำยงำนผลกำรลงทะเบียนเรียนรำยบุคคล (KR54) (ฉบับสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ)
- วันสอบกลำงภำคกำรเรียนที่ 1 (ถ้ำมี)
- นักศึกษำชำยที่ไม่ได้เรียนวิชำทหำรติดต่องำนกิจกำรนักศึกษำเพื่อขอรับแบบคำร้องขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับ
รำชกำรทหำรกองประจำกำร (ปีที่อยู่ในเกณฑ์ คือผู้ที่เกิด พ.ศ.2544 หรือเป็นนักศึกษำใหม่ที่เกิดก่อน พ.ศ.2544) **
- วันปิดกิจกรรมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- วันสุดท้ำยของกำรลำพักกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- ทะเบียนคณะฯ ประกำศตำรำงสอบ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- ทะเบียนคณะฯ รับใบเซ็นชื่อเข้ำสอบ และแจ้งผลกำรศึกษำรำยวิชำ (KR58) ใบแจ้งจำนวนนักศึกษำเข้ำสอบ (กนท38)
และใบส่งผลกำรสอบรำยวิชำที่ได้รับสัญลักษณ์ I
- สัปดำห์สุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- เริ่มกำรสอบประจำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- พิธีประสำทปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
- ทะเบียนคณะฯ ส่งใบแจ้งจำนวนนักศึกษำเข้ำสอบ (กนท38) ให้ฝ่ำยทะเบียน
Revised after 24-5-64

เริ่มต้น

สิ้นสุด

จ. 31 พ.ค. 64

จ.30 ส.ค. 64

จ.5 ก.ค. 64
จ.19 ก.ค.64
พ. 21 ก.ค. 64
จ. 26 ก.ค. 64

ส. 10 ก.ค. 64
ส. 24 ก.ค. 64
-

จ. 26 ก.ค. 64

ส. 31 ก.ค. 64

ส. 31 ก.ค. 64
จ.2 ส.ค.64
จ. 2 ส.ค.64
จ.2 ส.ค.64

ส. 20 พ.ย. 64
ส.14 ส.ค. 64
ศ. 6 ส.ค. 64

จ.2 ส.ค.64

ศ. 6 ส.ค. 64

จ.2 ส.ค.64
พฤ.12 ส.ค. 64
ศ.13 ส.ค. 64
ส. 14 ส.ค. 64
ส. 14 ส.ค. 64

ส.11 ก.ย. 64
ส. 14 ส.ค. 64

จ. 16 ส.ค. 64

-

จ.16 ส.ค. 64
จ.30 ส.ค. 64
จ.13 ก.ย. 64

ส.21 ส.ค. 64
ส. 4 ก.ย. 64
ส.30 ต.ค. 64

จ.13 ก.ย. 64

ส.25 ก.ย. 64

จ.13 ก.ย. 64
จ.20 ก.ย. 64

ศ.24 ก.ย. 64

จ. 27 ก.ย. 64

ส. 23 ต.ค. 64

ศ.29 ต.ค. 64
ส.30 ต.ค. 64
จ.1 พ.ย. 64

-

จ.8 พ.ย. 64

-

จ.8 พ.ย. 64
จ.15 พ.ย. 64
ส.20 พ.ย. 64
จ.22 พ.ย. 64

ศ.12 พ.ย. 64
ศ. 19 พ.ย. 64
-

-

กนท 90
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

-

กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

นักศึกษำปัจจุบันเริ่มลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในระบบทะเบียนออนไลน์
ทะเบียนคณะฯ ส่งใบ KR58 ให้ฝ่ำยทะเบียน
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
นักศึกษำรับรำยงำนผลกำรศึกษำรำยบุคคล ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (KR60)
ทะเบียนคณะฯ รับรำยงำนผลกำรลงทะเบียน จำแนกตำมรำยวิชำ (KR52) ครั้งที่ 1 และผลกำรลงทะเบียนเรียน (KR54)
ครั้งที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564

จ. 29 พ.ย. 64
จ.6 ธ.ค. 64
จ.13 ธ.ค. 64
พ.8 ธ.ค. 64

อ. 5 ธ.ค. 64
ส.18 ธ.ค. 64
-

หมายเหตุ * อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรตำมประกำศของหน่วยงำนต้นเรื่อง

Revised after 24-5-64

พ.22 ธ.ค. 64

กนท 90
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-

กาหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย
นักศึกษาขอตรวจสอบรายชื่อในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน KR52 (ครั้งที่ 1) ทีอ่ าจารย์ผู้สอน
นักศึกษายื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W หรือขอลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเกิน/
ต่ากว่า กาหนดในระเบียบฯ
ลดรายวิชา
วันสุดท้ายของการชาระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับผู้ที่ลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายที่ทะเบียนคณะฯส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้ฝ่ายทะเบียน
ทะเบียนคณะฯ รับรายงานผลการลงทะเบียนเรียน จาแนกตามรายวิชา (KR52) ( ครั้งที่ 2) และรายงานวันเวลาสอบ
ซ้าซ้อน จาแนกตามรายวิชาและตามเลขประจาตัวนักศึกษา (ถ้ามี)
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ผู้สอน (KR52) (ครั้งที่ 2)
นักศึกษาแสดงความจานงขอถอนรายวิชา (กนท48) ยื่นที่คณะ
ทะเบียนคณะฯ รับรายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (KR54) (ฉบับสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มบันทึก
ข้อมูลขอสาเร็จการศึกษา
วันสอบกลางภาคการศึกษาปลาย (ถ้ามี)
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันปิดกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 2
ทะเบียนคณะฯ ประกาศตารางสอบ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทะเบียนคณะฯ รับใบเซ็นชื่อเข้าสอบและแจ้งผลการศึกษารายวิชา (KR58) ใบแจ้งจานวนนักศึกษาเข้าสอบ (กนท38)
และใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เริ่มการสอบประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
ทะเบียนคณะฯ ส่งใบแจ้งจานวนนักศึกษาเข้าสอบ (กนท 38) ให้ฝ่ายทะเบียน
นักศึกษาปัจจุบันเริ่มลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
ทะเบียนคณะฯ ส่งใบ KR58 ให้ฝ่ายทะเบียน
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
นักศึกษารับรายงานผลการศึกษารายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (KR60)
ทะเบียนคณะฯ รับรายงานผลการลงทะเบียน จาแนกตามรายวิชา (KR52) ครั้งที่ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

จ.10 ม.ค. 65
จ.10 ม.ค. 65
จ.10 ม.ค. 65

ส.30 เม.ย. 65
ส.22 ม.ค. 65
ศ.14 ม.ค. 65

จ.10 ม.ค. 65

ศ.14 ม.ค. 65

จ.10 ม.ค. 65
ส.22 ม.ค. 65
ส.22 ม.ค. 65

ส.19 ก.พ. 65
-

จ.24 ม.ค. 65

-

จ.24 ม.ค.65
จ.21 ก.พ. 65
จ.21 ก.พ. 65

ศ.28 ม.ค. 65
ศ.8 เม.ย. 65
-

จ.21 ก.พ. 65

ส. 5 มี.ค. 65

จ.28 ก.พ. 65
ส.9 เม.ย. 65
ศ.8 เม.ย. 65
ศ.8 เม.ย. 65

ศ.4 มี.ค. 65
-

จ.18 เม.ย. 65

-

จ.18 เม.ย. 65
จ.25 เม.ย 65
จ.2 พ.ค. 65
จ.2 พ.ค. 65
จ.9 พ.ค. 65
จ.9 พ.ค. 65
พ.18 พ.ค. 65
จ. 23 พ.ค. 65

ศ.22 เม.ย. 65
ศ.29 เม.ย. 65
ส.7 พ.ค. 65
ส.14 พ.ค. 65
-

Revised After 24 may 64

กนท 90
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
กาหนดการ
- วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
- นักศึกษาขอตรวจสอบรายชื่อในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน KR52 (ครั้งที่ 1)
ที่อาจารย์ผู้สอน
- วันสุดท้ายที่ทะเบียนคณะฯ ส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้ฝ่ายทะเบียน
- ทะเบียนคณะฯรับรายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (KR54) (ฉบับสาหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา) ประจาภาคฤดูร้อน
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564 เริ่มบันทึกข้อมูลขอสาเร็จการศึกษา
- ทะเบียนคณะฯ รับใบเซ็นชื่อเข้าสอบและแจ้งผลการศึกษารายวิชา (KR58) และ
ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I
- วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา ครบรอบ 12 ปี
- วันสุดท้ายของการเรียนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
- ทะเบียนคณะฯส่งใบ KR58 ให้ฝ่ายทะเบียน
- นักศึกษารับรายงานผลการศึกษารายบุคคล ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (KR60)
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