
 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดําเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ตามกําหนดการดังต่อไปนี้ 

 กําหนดการ ภาคการศึกษาที่  ๑ ภาคการศึกษาที่  ๒   ภาคฤดูร้อน 

๑. การลงทะเบียนและชําระเงิน 

จันทร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๓ ต.ค. ๖๐ 

พุธที่ ๑๔  มี.ค. ๖๑ – อาทิตย์ที่ ๒๕  มี.ค. ๖๑ 

   - นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ และนักศึกษาตกค้าลงทะเบียนโดยผ่าน  
      www.ascar.rmutk.ac.th 

  - นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ลงทะเบียนโดยผ่าน www.ascar.rmutk.ac.th อังคารที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ อังคารที่ ๒๔ ต.ค. ๖๐ 

  - นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ลงทะเบียนโดยผ่าน www.ascar.rmutk.ac.th พุธที่ ๒๔ พ.ค. ๖๐  พุธที่ ๒๕ ต.ค. ๖๐ 

  - นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนโดยผ่าน www.ascar.rmutk.ac.th พฤหัสบดีที่  ๒๕ พ.ค. ๖๐ พฤหัสบดีที่  ๒๖  ต.ค. ๖๐  

  - นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ลงทะเบียน สวท. ลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา ศุกร์ที่ ๒๗ ต.ค. ๖๐ 

  - นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน และชําระเงินปกติผ่านธนาคาร ศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. ๖๐ – อาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๐ เสาร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๐ – อาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ย. ๖๐ 

  - นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน และเสียค่าปรับล่าช้าวันละ ๕๐ บาท จันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ จันทร์ที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ 

  - ลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยฯ จันทร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ อังคารที่ ๒๔ ต.ค. ๖๐– ศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ จันทร์ที่  ๑๙  มี.ค. ๖๑ – อาทิตย์ที่  ๒๕  มี.ค. ๖๑ 

๒. วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชา  ศุกร์ที่ ๒ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์ที่ ๓ พ.ย. ๖๐ ศุกร์ที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ 

๓. เริ่มทําการเรียนการสอน (วันเปิดภาคเรียน) 
เสาร์ที่ ๓ มิ.ย. ๖๐ (เสาร์ – อาทิตย์) 
จันทร์ที่ ๕ มิ.ย. ๖๐ (ภาคปกติ) 

เสาร์ที่ ๔ พ.ย. ๖๐ (เสาร์ – อาทิตย์) 
จันทร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๐ (ภาคปกติ) 

จันทร์ที่  ๑๙  มี.ค. ๖๑ 

๔. การเพิ่ม  -  การถอน  รายวิชา 
จันทร์ที่ ๕ มิ.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐  จันทร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ จันทร์ที่ ๑๙  มี.ค.  ๖๑ -  ศุกร์ที่  ๒๓  มี.ค. ๖๑ 

  - เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ติด “W” 

  - พิมพ์ใบ Pay-in และชําระเงิน ณ กองคลัง 
จันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ จันทร์ที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ - ศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ จันทร์ที่  ๒๖  มี.ค. ๖๑ 

  - ชําระเงินล่าช้าต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๕. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทุกประเภท 
ศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ จันทร์ที่  ๒๖  มี.ค. ๖๑ 

๖. วันสุดท้ายของการขอผ่อนผันการชําระเงิน 



๒ 
 

 กําหนดการ ภาคการศึกษาที่  ๑ ภาคการศึกษาที่  ๒   ภาคฤดูร้อน 
๗. ถอนรายวิชาที่ สวท. โดยรายวิชาติด “W” จันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐– ศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๐ พ.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ จันทร์ที่  ๑๙  มี.ค. ๖๑ – ศุกร์ที่  ๒๓  มี.ค. ๖๑ 

๘. วันสุดท้ายการถอนรายวิชาติด “W” ศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค. ๖๐ ศุกร์ที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ ศุกร์ที่  ๒๓  มี.ค. ๖๑ 

๙. การดําเนินการนักศึกษาไม่ทําการใด ๆ และลงทะเบียนไม่ชําระเงิน 

จันทร์ที่ ๓ ก.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๒ เม.ย. ๖๑ 
  - ถอนรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ทําการใดๆ 

  - ยกเลิกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ไม่ชําระเงิน 

  - จัดทําประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ทําการใดๆ 

๑๐. ส่งรายชื่อนักศึกษาและข้อปฏิบัติการขอสําเร็จการศึกษาให้คณะ พฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค. ๖๐ พฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค. ๖๐ พฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย. ๖๑ 

๑๑. วันสุดท้ายของการส่งผลแก้ I วิชาทั่วไป พุธที่ ๕  ก.ค. ๖๐ พุธที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑ 

๑๒. เปลี่ยนค่า I เป็น F (สําหรับรายวิชาทั่วไป) อังคารที่ ๑๑ ก.ค. ๖๐ อังคารที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ 

๑๓. ลาพักการศึกษาหลังลงทะเบียนแล้วติด W ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน จันทร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๖๐  จันทร์ที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ ศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ 

๑๔. การประเมินผลการศึกษา 

จันทร์ที่ ๒๕  ก.ย. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑ ศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ 
  - วันสุดท้ายของการแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ    

    (เวลาเรียนไม่ถึง ๘๐%) 

  - คณะรวบรวมเอกสารขอสําเร็จของนักศึกษาส่ง สวท. 

  - วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ 
จันทร์ที่ ๙ เม.ย. ๖๑ – อาทิตย์ที่ ๑๕ เม.ย. ๖๑ 
( เรียน และ สอบ ) 

  - วันสอบปลายภาค จันทร์ที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ – ศุกร์ที่ ๒๙ ก.ย. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑ – จันทร์ที่ ๕ มี.ค. ๖๑ จันทร์ที่ ๑๔ พ.ค. ๖๑ – อาทิตย์ที่ ๒๐ พ.ค. ๖๑ 

  - เปิดระบบให้อาจารย์กรอกคะแนนและเกรดผ่าน   
    www.ascar.rmutk.ac.th 

จันทร์ที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ – จันทร์ที่ ๙ ต.ค. ๖๐ จันทร์ที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑ – พฤหัสบดีที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑ จันทร์ที่ ๑๔ พ.ค. ๖๑ – อาทิตย์ที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑ 

  - คณะอนุมัติผลการศึกษา และส่งใบรายงานผลการศึกตษา 
อังคารที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ ศุกร์ที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ จันทร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ 

    ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ให้ สวท. 

  - วันที่สําเร็จการศึกษาของภาคการศึกษา จันทร์ที่ ๑๖ ต.ค. ๖๐ อังคารที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ พฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ 

                  ประกาศ   ณ   วันที่  ๗  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙   

     
(นายสาธิต   พุทธชัยยงค์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


