
กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน สถานท่ีติดต่อ/แหล่งข้อมูล

วันเปิดภาคการศึกษา 8 ส.ค.65 9 ม.ค. 66 12 มิ.ย. 66

งดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ---------- 10-16 เม.ย. 66 ----------

เปิดการเรียนการสอน ภาค 2 ต่อ ---------- 17 เม.ย. 66 ----------

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 26 พ.ย. 65 6 พ.ค. 66 17 ก.ค. 66

วันปิดภาคการศึกษา/วันท่ีส าเร็จการศึกษา 27 พ.ย. 65 7 พ.ค. 66 21 ก.ค. 66

สัปดาห์ของการสอบกลางภาค 25 ก.ย.-2 ต.ค. 65 26-28 กพ -5 มี.ค. 66 ---------- บอร์ดวิทยาลัยสหวิทยาการ, www.ci.tu.ac.th,เพจ PPE lampang

ช่วงของการสอบปลายภาค 28--30 พ.ย.-1-4,6-9,13-16 ธ.ค. 65 8-22 พ.ค.66 24-27 ก.ค. 66 บอร์ดวิทยาลัยสหวิทยาการ, www.ci.tu.ac.th,เพจ PPE lampang

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบไล่ รายวิชาท่ีติดอักษร I ให้มหาวิทยาลัย 24 ก.พ. 66 4 ส.ค. 66 18 ต.ค. 66 www.reg.tu.ac.th

การจดทะเบียนศึกษารายวิชา

ประกาศรายวิชาท่ีเปิดสอน 10 มิ.ย.65 เป็นต้นไป 21 พ.ย. 65 1 เม.ย.66 www.ci.tu.ac.th,เพจ PPE lampang

วันพ้นก าหนดรับค าร้องเก่ียวกับการจดทะเบียนฯ เช่น ขอผ่อนผัน,จดทะเบียนฯ 24 มิ.ย. 65 4 พ.ย. 65 14 เม.ย. 66 หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

 น้อยกว่า 9 นก. ฯ 21 ส.ค.65 (น.ศ.ใหม่65)

วันพ้นก าหนดรับค าร้องเก่ียวกับลงทะเบียนข้ามหลักสูตร (2 สัปดาห์ก่อนจดทะเบียน) 24 มิ.ย.65 4 พ.ย. 65 14 เม.ย.66 หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมฯ (นศ.ช้ันปีท่ี2 ข้ึนไป) 11-14  ก.ค. 65 21-25 พ.ย. 65 1-5 พ.ค.66  www.reg.tu.ac.th

ช าระค่าธรรมเนียม ผ่าน TU Greats App (นศ.ช้ันปีท่ี2 ข้ึนไป) 15-17 ก.ค. 65 21-26 พ.ย. 65 1-6 พ.ค.66  www.reg.tu.ac.th

นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมฯ (นศ.ใหม่ปี 65) 25-26 ก.ค. 65 21-25 พ.ย. 65 1-5 พ.ค.66  www.reg.tu.ac.th

ช าระค่าธรรมเนียม ผ่าน TU Greats App (นศ.ใหม่ปี 65) 27-29 ก.ค. 65 21-26 พ.ย. 65 1-6 พ.ค.66  www.reg.tu.ac.th

การจดทะเบียนล่าช้า เพ่ิม-ถอนรายวิชา

วันพ้นก าหนดรับค าร้องเก่ียวกับการจดทะเบียนฯ เช่น ขอผ่อนผัน,จดทะเบียนฯ 22 ก.ค. 65 23 ธ.ค. 65 2 มิ.ย. 66 หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

 น้อยกว่า 9 นก. ฯ

นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า,เพ่ิม-ถอนรายวิชา 8-21 ส.ค 65 9-22 ม.ค. 66 12-18 มิ.ย. 66  www.reg.tu.ac.th

วันแรกของการคิดค่าปรับกรณีนักศึกษาจดทะเบียนเพ่ิมวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ 25 ส.ค. 65 24 ม.ค. 66 20 มิ.ย. 66 หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

นักศึกษาผู้ไม่มาจดทะเบียนฯ และไม่ลาพักภายในวันน้ีจะถูกถอนช่ือ 6 ก.ย. 65 7 ก.พ. 66 ----------- ส านักทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของผลจดทะเบียนหากไม่แจ้งแก้ไขในเวลา  www.reg.tu.ac.th  

ท่ีก าหนด จะถือว่าผลจดทะเบียนถูกต้อง หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร" W" 26 ส.ค.-16-ต.ค.65 25-ม.ค.-19 มี.ค.66 21 มิ.ย.-8 ก.ค. 66  www.reg.tu.ac.th

นักศึกษาตรวจสอบผลการเพิกถอนรายวิชาติด W ผ่านผลการลงทะเบียนรายวิชา 26 ส.ค.-16-ต.ค.65 25-ม.ค.-19 มี.ค.66 21 มิ.ย.-8 ก.ค. 66  www.reg.tu.ac.th

นักศึกษาติดต่อคณะขอถอนรายวิชาติด W อ านาจคณบดีส่ง สนท ด าเนินการ 17-ต.ค.-14 พ.ย.65 19 มี.ค-24 เม.ย.66 .................. คณะท่ีต้นสังกัด

ช่วงนักศึกษาแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 8-21 ส.ค.65 9-22 ม.ค.-66 12-18 มิ.ย. 66  www.reg.tu.ac.th

***หมายเหตุ                           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

 ข้อมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ประจ าปีการศึกษา 2565

8-25 ส.ค.-65 9-24 ม.ค. 66 12-20 มิ.ย. 66

http://www.reg.tu.ac.th/

