
 

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

กิจกรรม  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3  
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่- ระดับปริญญาตรี  อ. 18 - พ. 19 ก.ค. 60    

                                           - ระดับบัณฑิตศึกษา อ. 25 ก.ค. 60   พ. 22 พ.ย. 60 พ. 21 มี.ค. 61 

การทดสอบความรูว้ิชาการแรกเขา้ พ.19, ศ. 21 ก.ค. 60    

พิธีไหว้คร ู พฤ. 20 ก.ค. 60   

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่               - ระดับปริญญาตร ี ส. 22 ก.ค. 60   

                                           - ระดับบัณฑิตศึกษา อ. 25 ก.ค. 60     

การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนกัศึกษาชั้นปีที่ 1  จ. 24 – พ. 26 ก.ค. 60     

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน    
  ระดับบัณฑิตศึกษา (ทั้งหมด) ศ. 28 – อา. 30 ก.ค. 60 พฤ. 23 – อา. 26 พ.ย. 60 พฤ. 22 – อา. 25 มี.ค. 61 

  ระดับปริญญาตรี - นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ศ. 28 (เช้า) – อา. 30 ก.ค. 60 พฤ. 23 – อา. 26 พ.ย. 60 พฤ. 22 – อา. 25 มี.ค. 61 

                       - นักศึกษาชั้นปีที ่3 ศ. 28 (บ่าย) – อา. 30 ก.ค. 60 ศ. 24 – อา. 26 พ.ย. 60 ศ. 23 – อา. 25 มี.ค. 61 

                       - นักศึกษาชั้นปีที ่2 ส. 29 – อา. 30 ก.ค. 60 ส. 25 – อา. 26 พ.ย. 60 ส. 24 – อา. 25 มี.ค. 61 

                       - นักศึกษาชั้นปีที ่1  

●  ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 
 
พฤ. 27 ก.ค. 60 

  

●  ลงทะเบียนเรียน  อา. 30 ก.ค. 60 อา. 26 พ.ย. 60 อา. 25  มี.ค. 61 

วันเปิดภาคการศึกษา จ. 31 ก.ค. 60 จ. 27 พ.ย. 60 จ. 26 มี.ค. 61 

วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา พ. 9 ส.ค. 60 พ. 6 ธ.ค. 60 พ. 4 เม.ย. 61 

วันสุดท้ายของการลดรายวิชา ศ. 1 ก.ย. 60 ศ. 29 ธ.ค. 60 ศ. 4 พ.ค. 61 

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ศ. 6 ต.ค. 60 ศ. 9 ก.พ. 61 ศ. 8  มิ.ย. 61 
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 22 ต.ค. 60 อา. 25 ก.พ. 61 อา. 24  มิ.ย. 61 

วันสอนชดเชย อา. 201 ส.ค., อา. 82 ต.ค. 60 อา. 171 ธ.ค., อา. 242 ธ.ค. 60  อา. 81 เม.ย.,อา. 292 เม.ย.,อา 63 พ.ค., อา. 34 มิ.ย. 61 

สอบประจ าภาค **พ. 1 – ศ. 3, จ. 6 – ศ. 10 พ.ย. 60 จ. 26 – พ. 28 ก.พ., ศ. 2 มี.ค., จ. 5 - พฤ. 8 มี.ค. 61 จ. 25 – ศ. 29 มิ.ย., จ. 2 – พ. 4 ก.ค. 61 

ปิดภาคการศึกษา ส. 11 – อา. 26 พ.ย. 60 ศ. 9 – อา. 25  มี.ค. 61 พฤ. 5 –  จ. 30 ก.ค. 61 

รวมเวลาปิดภาคการศึกษา รวม  16  วัน รวม  17  วัน รวม  26  วัน  
 

หมายเหตุ    ได้รับความเห็นชอบจากสภาวชิาการ  ในการประชุมครั้งที่  12/2559  เมือ่วันที่ 22 ธนัวาคม 2559  และครั้งที่  6/2560  เมื่อวนัที ่ 22  มถิุนายน  2560 
** เลื่อนวันสอบประจ าภาค 1/2560 เนือ่งจากหยุดวันปิยมหาราช(จ.23 ต.ค.60)  วันพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(พฤ.26ต.ค.60) และวนัพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร(อ.31ต.ค.60) 
วันหยุด      ภาค 1   1วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ            ภาค 2   1วนัพ่อแห่งชาติ (อ.5 ธ.ค. 60)              ภาค 3  1วันจักรี (ศ. 6 เม.ย. 61)    

                    ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (จ. 14 ส.ค. 60)              2วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู (จ.11ธ.ค. 60)                                             2วนัสงกรานต์ (ศ. 13 เม.ย. 61)      
            2วันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ศ. 13 ต.ค. 60)                     3วันพืชมงคล 4วนัวิสาขบูชา (อ. 29 พ.ค.61)  งดการเรียนการสอน ภาค 2 ส. 30 ธ.ค. 60 – อา. 7 ม.ค. 61 ช่วงเทศกาลปีใหม ่

                          ภาค 3 ศ.13 – อา. 22 เม.ย. 61 ช่วงเทศกาลสงกรานต ์


