
เรื่อง  กําหนดการศึกษาหลักสตูรระดับ

_______________________________________
 

 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธการดําเนินงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียนวาดวย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มติสภา วชก.ที่ 
2560 เห็นสมควรกําหนดการศึกษาหลักสูตร
ดังตอไปนี ้
 

รายการ 

วันลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 

วันลงทะเบียนเรียนปกต ิ

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

วันปฐมนิเทศรายวิชา 

วันสุดทายของการขอเพิ่มรายวิชา    (

วันสุดทายของการขอลดรายวิชา      

วันสุดทายการลงทะเบียนเรียนสาย   

วันสุดทายของการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต

วันสุดทายของการแกสัญลักษณ I     

วันสุดทายของการลาพักการศึกษา   (

วันสุดทายของการขอถอน             (

สัปดาหสอบปลายภาค                

ระยะเวลาปดภาคการศึกษา  
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั

ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ที่  135/2560 

เรื่อง  กําหนดการศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา   

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 

_______________________________________ 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธการดําเนินงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในขอ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียนวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

ที่ 816/2559 สมัยสามัญครั้งที่ 8 ปการศึกษา 2559 เมื่อวัน
เห็นสมควรกําหนดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 

 วันศุกรที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 

วันพฤหัสบดทีี่ 31 สิงหาคม 2560

วันเสารที่ 2 กันยายน 2560 

(14)  วันศุกรที่ 15 กันยายน 2560 

 (14) วันศุกรที่ 15 กันยายน 2560 

  (14) วันศุกรที่ 15 กันยายน 2560 

เทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต วันเสารที่ 16 กันยายน 2560 

   (21) วันศุกรที่ 22 กันยายน 2560 

(30) วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560 

(84) วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

    (wk 16) วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560  ถึงวันอาทิตยที่ 

วันจันทรที่ 18 ธันวาคม 2560  ถึงวัน

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที่  27 มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจริา  วงษขมทอง

           อธิการบดี มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน บรรลุตามตัวบงชี้ของ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 
 ในการประชุมสภาวิชาการ 
เมื่อวันศุกรที่ 24 มีนาคม พ.ศ.

ประจําปการศึกษา 2560 ไว

 ปการศึกษา 2560 

0  ถึงวันอาทิตยที่ 3 กันยายน 

60 ถึงศุกรที่ 1 กันยายน 2560 

 

ถึงวันอาทิตยที่ 17 ธันวาคม 2560 

ถึงวันพฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 

 

วงษขมทอง) 



เรื่อง  เปลี่ยนแปลง

_______________________________________
 

 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธการดําเนินงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียนวาดวย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มติสภา วชก.ที่ 
เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกําหนดการศึกษาหลักสูตร
ไวดังตอไปนี ้
 

รายการ 

วันลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 

วันลงทะเบียนเรียนปกต ิ

วันปฐมนิเทศรายวิชา 

วันสุดทายของการขอเพิ่มรายวิชา      

วันสุดทายของการขอลดรายวิชา       

วันสุดทายการลงทะเบียนเรียนสาย    

วันสุดทายของการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต

วันสุดทายของการแกสัญลักษณ I      

วันสุดทายของการลาพักการศึกษา    

วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา      

สัปดาหสอบปลายภาค                

ระยะเวลาปดภาคการศึกษา  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั

ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ที่  698/2560 

เปลี่ยนแปลงกําหนดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 

_______________________________________ 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธการดําเนินงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในขอ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียนวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ที่ 173/2560 สมัยสามัญครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธ
กําหนดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย  ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 

 
วันศุกรที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันอาทิตยที่ 

วันเสารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 

วันสุดทายของการขอเพิ่มรายวิชา      (14) วันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 

  (14) วันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 

   (14) วันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 

เทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต วันเสารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 

    (21) วันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

วันสุดทายของการลาพักการศึกษา     (30) วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

      วันเสารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561    

    (wk 16) วันศุกรที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ถึงวันอาทิตยที่ 

วันจันทรที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ถึงวันพฤหัสบดี

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  20 กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจริา  วงษขมทอง

          อธิการบดี มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

บัณฑิตศกึษา   

ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน บรรลุตามตัวบงชี้ของ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 
 ในการประชุมสภาวิชาการ 
พุธที่ 20  กันยายน พ.ศ. 2560 
2 ประจําปการศึกษา 2560  

ปการศึกษา 2560 

ถึงวันอาทิตยที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 

ถึงวันอาทิตยที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 

พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

จันทรจริา  วงษขมทอง) 



    

เรื่อง  เปลี่ยนแปลง

ภาค

_______________________________________
 

 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธการดําเนินงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียนวาดวย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มติสภา วชก.ที่ 
เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกําหนดการศึกษาหลักสูตร
ไวดังตอไปนี ้
 

รายการ 

วันลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 

วันลงทะเบียนเรียนปกต ิ

วันปฐมนิเทศรายวิชา 

วันสุดทายของการขอเพิ่มรายวิชา      

วันสุดทายของการขอลดรายวิชา       

วันสุดทายการลงทะเบียนเรียนสาย    

วันสุดทายของการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต

วันสุดทายของการแกสัญลักษณ I      

วันสุดทายของการลาพักการศึกษา    

วันสุดทายของการขอถอนรายวิชา     

สัปดาหสอบปลายภาค              (wk 12

ระยะเวลาปดภาคการศึกษา  
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั

 

    

  ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ที่  700/ 2560 

เปลี่ยนแปลงกําหนดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

ภาคการศึกษาฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

_______________________________________ 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธการดําเนินงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในขอ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียนวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ที่ 174/2560 สมัยสามัญครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2560  เมื่อวันพุธ
กําหนดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาฤดูรอน 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 

 
วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันอาทิตยที่ 

วันเสารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

วันสุดทายของการขอเพิ่มรายวิชา      (14) วันศุกรที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วันสุดทายของการขอลดรายวิชา       (14) วันศุกรที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

   (14) วันศุกรที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

เทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต วันเสารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

    (21) วันศุกรที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วันสุดทายของการลาพักการศึกษา    (30) วันจันทรที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

    (56) วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

wk 12) วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันอาทิตยที่ 

วันจันทรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันพฤหัสบดี

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2560
 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจริา  วงษขมทอง

        อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  

บัณฑิตศกึษา   

ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน บรรลุตามตัวบงชี้ของ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 
 ในการประชุมสภาวิชาการ 
พุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2560 

ปการศึกษา 2560 

ถึงวันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ถึงวันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

พฤหัสบดี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

60 

วงษขมทอง) 


