
 
 
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2/2562, ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
    ตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ 

ได้มีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) และให้มีการปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียน
การสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนั้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2563 จึงให้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562, 
ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 
วันลงทะเบียนถอนรายวิชาผ่าน
ระบบ New ACIS 

11 มีนาคม - 20 เมษายน 2563 11 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2563 

วันแจ้งจ านงขอส าเร็จการศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ 

16 - 27 มีนาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

สัปดาห์การประเมินการสอน 
ของอาจารย์และประเมิน 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
โดยนักศึกษาผ่านระบบประเมิน 
การสอน 

23 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2563 23 มีนาคม – 10 กรกฎาคม 
2563 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอ
เงินคืนค่าบ ารุงการศึกษา และ/
หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา ใน
กรณีการปิดรายวิชา ลดรายวิชา
ภายในสองสัปดาห์แรกของการ
เปิดภาคเรียน 

20 เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563 



กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 
วันสอบปลายภาค (1) 11-21 พฤษภาคม 2563 ขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนภายใต้การ

ควบคุมของคณะ 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 
(2) 

22 พฤษภาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 

วันสุดท้ายของการส่งผลการ 
สอบวิชาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ 
วิชา Project และ Thesis ถึง
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

10 มิถุนายน 2563 5 สิงหาคม 2563 

วันประกาศผลการสอบ 12 มิถุนายน 2563 9 สิงหาคม 2563 
วันประกาศผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการโดยนักศึกษา 

15 มิถุนายน 2563 14 สิงหาคม 2563 

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลการ
สอบ 

26 มิถุนายน 2563 26 สิงหาคม 2563 

 
หมายเหตุ: 1. วันสอบปลายภาค ให้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน ภายใต้การควบคุมของคณะ ซึ่งอาจจะเป็น

การวัดและประเมินผลในรูปแบบใด ๆ ตามที่ผู้สอนเห็นสมควรว่าสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตาม
ก าหนดการใหม ่

 2. รายวิชาใดที่สามารถส่งผลการวัดและประเมินผลได้ตามก าหนดปฏิทินเดิม ก็สามารถส่งให้
ส านักงานทะเบียนนักศึกษาประกาศผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา เพ่ือไปสมัครท างานและศึกษาต่อได้ รวมถึงเสนอ
ชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามรอบการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

 3. กรณีการถอนรายวิชาล่าช้ากว่าที่ก าหนด ให้คณะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี 
 

 
  



ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 
กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน
ระบบ New ACIS (รอบที่ 1) 

1 - 5 มิถุนายน 2563 
(กดยืนยันการลงทะเบียน-ขัน้ตอนที่ 
1-5) 

1 - 5 มิถุนายน 2563 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1) 

วันสุดท้ายของการช าระเงิน 10 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน
ระบบ New ACIS (รอบที่ 2) 
-ลงทะเบียนล่าช้า 
-ลงทะเบียนเพ่ิม ลด 
-เปลี่ยนกลุ่ม 
-ยืนยันการลงทะเบียน 

(กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5) 
15 - 19 มิถุนายน 2563 
15 - 26 มิถุนายน 2563 
15 - 26 มิถุนายน 2563 
      - ไม่มี - 

 
    
     15 - 29 มิถุนายน 2563 
 
(15 - 26 มิ.ย. 2563 กดลงทะเบียน
รายวิชา-เฉพาะขั้นตอนที่ 1) 
27 - 29 มิถุนายน 2563 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5) 

วันเริ่มภาคการศึกษาพิเศษ 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 
สัปดาห์การประเมินการสอน
ของอาจารย์และประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการโดยนักศึกษา 

29 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 29 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 
2563 

วันลงทะเบียนถอนรายวิชา
ผ่านระบบ New ACIS 

29 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2563 1 - 17 กรกฎาคม 2563 

วันแจ้งจ านงขอส าเร็จ
การศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง
ขอเงินคืนบ ารุงการศึกษา 
และ/หรือค่าลงทะเบียน
รายวิชา ในกรณีการปิด
รายวิชา 

3 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 7 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563 
วันสุดท้ายของการส่งผลการ
สอบวิชาทฤษฎี วิชา
ภาคปฏิบัติ วิชา Project 
และ Thesis ถึงส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา 

14 สิงหาคม 2563 5 ตุลาคม 2563 



กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 
วันประกาศผลการสอบ 18 สิงหาคม 2563 7 ตุลาคม 2563 
วันประกาศผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
โดยนักศึกษา 

20 สิงหาคม 2563 7 ตุลาคม 2563 

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไข
ผลการสอบ 

28 สิงหาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 

วันฝึกงานภาคการศึกษา
พิเศษ 

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 ยกเลิก หรืออาจจัดให้มีการฝึกงาน
ในช่วงเวลาตามท่ีคณะ/ภาควิชา
ก าหนด 

 
หมายเหตุ: 1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยให้มีการลงทะเบียนตามก าหนดการเดิม ระบบจะ

เปิดให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียน ในขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น แต่ยังไม่ให้
ยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอน และน ารายชื่อนักศึกษาไปใช้
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อน 
จากนั้นในวันเปิดภาคภาคเรียน จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการเพ่ิม ลด และเปลี่ยนกลุ่ม 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนรายวิชา แล้วจึงก าหนดวันให้นักศึกษาท า
การยืนยันการลงทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1-5) และท าการช าระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 2. ภาคการศึกษาพิเศษ เปิดให้มีการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาประสงค์ที่จะลงทะเบียน 
เพ่ือส าเร็จการศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มิใช่รายวิชาโครงงานที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

 3. ให้ยกเลิก หรืออาจจัดให้มีการฝึกงานในช่วงเวลาตามที่คณะ/ภาควิชาก าหนด ทั้งนี้นักศึกษา
ไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงานใหม่ 

 4. ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการเดิม หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 

ยื่นค าร้องขอรักษาสภาพ
นักศึกษา ผ่านเว็บ ในระบบ 
New ACIS 

8  กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 
2563 

วันพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่า
รักษาสถานภาพนักศึกษาที่
ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อน าไปช าระ
เงินภายในก าหนด 

16 - 21 กรกฎาคม 2563 
 

16 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 
2563 

วันสุดท้ายของการช าระเงิน 
(การลงทะเบียนและขอรักษา
สถานภาพนักศึกษา) 

29 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 

วันลงทะเบียนวิชาเรียน 
(รอบที่ 1) 

16 - 21 กรกฎาคม 2563 
(กดยืนยันการลงทะเบียน-ขัน้ตอนที่ 
1-5) 

16 - 21 กรกฎาคม 2563 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1) 
นักศึกษาใหม่ ป.ตรี 
22 - 24 กรกฎาคม 2563 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1) 
นักศึกษาใหม่ ป.เอก ป.โท 
16 - 24 กรกฎาคม 2563 
(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1) 

วันเริ่มการศึกษา 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 
วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน
ระบบ New ACIS (รอบที่ 2) 
-ลงทะเบียนล่าช้า 
-ลงทะเบียนเพ่ิม ลด 
-เปลี่ยนกลุ่ม  
-ยืนยันการลงทะเบียน 

(กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5) 
10 - 17 สิงหาคม 2563 
10 - 25 สิงหาคม 2563 
10 - 25 สิงหาคม 2563 
      - ไม่มี - 

 
    
    10 - 30 สิงหาคม 2563 
 
(10-25 ส.ค. 2563 กด
ลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1) 
 
26 - 30 สิงหาคม 2563 
(กดยืนยันขั้นตอนที่ 1-5) 



กิจกรรม ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 
วันแจ้งความจ านงขอสอบ
รายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อน 
(ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้าย) 

10 - 25 สิงหาคม 2563 10 - 25 สิงหาคม 2563 

วันลงทะเบียนลดรายวิชา 10 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563 10 สิงหาคม - 25 กันยายน2563 
วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าภาค 

18 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563 
(ช าระค่าปรับตั้งแต่วันที่ 10 
สิงหาคม 2563) 

1 - 8 กันยายน 2563 
(ช าระค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2563) 

ยื่นค าร้องขอรักษาสภาพ
นักศึกษาล่าช้า ผ่านเว็บ ใน
ระบบ New ACIS และสามารถ
พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว เพ่ือน าไปช าระเงิน
ภายในก าหนด  

10 สิงหาคม - 23 กันยายน 2563 
นักศึกษาต้องช าระค่าปรับ วันละ 50 
บาท นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 
2563 (รวมวันหยุดราชการ) 

1 - 23 กันยายน 2563 
เริ่มคิดค่าปรับ วันละ 50 บาท 
นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 
(รวมวันหยุดราชการ) 

 
หมายเหตุ: 1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยให้มีการลงทะเบียนตามก าหนดการเดิม ระบบจะ

เปิดให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียน ในขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น แต่ยังไม่ให้
ยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอน และน ารายชื่อนักศึกษาไปใช้
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อน 
จากนั้นในวันเปิดภาคภาคเรียน จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการเพ่ิม ลด และเปลี่ยนกลุ่ม 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนรายวิชา แล้วจึงก าหนดวันให้นักศึกษา 
ท าการยืนยันการลงทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1-5) และท าการช าระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 2. การขอลดรายวิชาให้เป็นไปตามก าหนดการเดิม และไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนวิชาเรียน 
เนื่องจากให้มีการจัดการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมช่วงเวลาที่คืนเงินได้แล้ว 

 3. ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการเดิม หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 


