
 
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจําปีการศึกษา 2556  

 

กิจกรรม  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 3  
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ - ระดับปริญญาตรี  จ. 20 พ.ค. 56
                                           - ระดับบัณฑิตศึกษา พ. 29 พ.ค. 56 (ช่วงเช้า) พ. 18 ก.ย. 56 (ช่วงเช้า) พฤ. 26 ธ.ค. 56 (ช่วงเช้า)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่               - ระดับปริญญาตรี อ. 21 พ.ค. 56
                                          - ระดับบัณฑิตศึกษา พ. 29 พ.ค. 56 (ช่วงเช้า)
จัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานนศ.ปี 1 พฤ. 23 – จ. 27 พ.ค. 56
อบรมเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา พ. 29 พ.ค. 56
พิธีไหว้ครู พฤ. 30 พ.ค. 56
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน  
   ระดับบัณฑิตศึกษา (ทั้งหมด) พฤ.30 พ.ค. – อา.2 มิ.ย. 56 พฤ. 19 – อา. 22 ก.ย. 56 พฤ. 2 – อา. 5 ม.ค. 57
   ระดับปริญญาตรี  - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป พฤ.30 พ.ค. – อา.2 มิ.ย. 56 พฤ. 19 – อา. 22 ก.ย. 56 พฤ. 2 – อา. 5 ม.ค. 57
                         - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศ. 31 พ.ค. – อา.2 มิ.ย. 56 ศ. 20 – อา. 22 ก.ย. 56 ศ. 3 – อา. 5 ม.ค. 57
                         - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ส. 1 – อา. 2 มิ.ย. 56 ส. 21 – อา. 22 ก.ย. 56 ส. 4 – อา. 5 ม.ค. 57
                         - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศ. 31 พ.ค. 56 อา. 22 ก.ย. 56 อา. 5 ม.ค. 57
วันเปิดภาคการศึกษา จ. 3 มิ.ย. 56 จ. 23 ก.ย. 56 จ. 6 ม.ค. 57 
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา พ. 12 มิ.ย. 56 พ. 2 ต.ค. 56 พ. 15 ม.ค. 57
วันสุดท้ายของการลดรายวิชา ศ. 5 ก.ค. 56 ศ. 25 ต.ค. 56 ศ. 7 ก.พ. 57
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ศ. 9 ส.ค. 56 ศ. 29 พ.ย. 56 ศ. 14 มี.ค. 57
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 25 ส.ค. 56 อา. 15 ธ.ค. 56 อา. 30 มี.ค. 57
วันสอนชดเชย อา. 281ก.ค., อา. 42 ส.ค. ,อา. 18 3 ส.ค. 56 อา. 131 ต.ค., อา. 202 ต.ค., อา. 13 ธ.ค., อา. 84 ธ.ค. 56 อา. 91 ก.พ. 57
สอบประจําภาค จ. 26 - ศ. 30 ส.ค. , จ. 2 - พ.4 ก.ย. 56 จ. 16 - ศ. 20 , จ. 23 -  พ. 25 ธ.ค. 56 จ. 31 มี.ค. , อ. 1 – ศ. 4 , อ. 8 – พฤ. 10 เม.ย. 57 
ปิดภาคการศึกษา พฤ. 5 – อา. 22 ก.ย. 56 พฤ. 26 – อ. 31 ธ.ค. 56 , พ. 1 - อา. 5 ม.ค. 57 ศ.11 เม.ย. - อา. 31 ส.ค. 57

รวมเวลาปิดภาคการศึกษา รวม  18  วัน รวม  11  วัน รวม  143  วัน ** 
 

หมายเหตุ :  ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  10/2555   เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2555 
 วันหยุด                                      ภาค 1 1วันอาสาฬหบูชา  (จ. 22 ก.ค. 56)  ภาค 2    1วันพระราชทานปริญญาบัตร   ภาค 3 1วันมาฆบูชา (ศ. 14 ก.พ. 57)   
    2วันเข้าพรรษา  (อ. 23 ก.ค. 56)                         2วันปิยมหาราช (พ. 23 ต.ค. 56)               **  ระยะเวลาการปิดภาค 3/2556   
              3วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  (จ.12 ส.ค. 56)       3วันเฉลิมฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พฤ. 5 ธ.ค. 56)                  ขึ้นอยู่กับกําหนดการรับนักศึกษา  
                                                               4วันรัฐธรรมนูญ  (อ. 10 ธ.ค. 56)                                                                                      Admissions  ปีการศึกษา  2557 ** 


