ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
วัน เดือน ปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

งานรับนักศึกษา
1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทัวประเทศ
่
ประจาปี การศึกษา 2559
ปลำย พ.ค. 58
สำรวจข้ อมูลจำกคณะ/วิทยำเขต
กองแผนงำนแจ้ งแผนกำรรับนักศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2559
กลำง มิ.ย. 58
กลำง มิ.ย. 58
คณะ/วิทยำเขต แจ้ งข้ อมูลเกณฑ์กำรรับนักศึกษำ
ก.ค. 58
จัดทำประกำศรับสมัคร และเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ
27 ก.ค. - 10 ส.ค.58 ดำเนินกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ
www.admission.psu.ac.th
11-18 ส.ค. 58
ชำระเงินที่ธนำคำร
11-19 ส.ค. 58
ชำระเงินที่ธนำคำร ส่งหลักฐำนกำรสมัครและกำรชำระเงินให้ มหำวิทยำลัย
17 ส.ค. 58 เป็ นต้ นไป ผู้สมัครตรวจสอบสถำนะกำรชำระเงิน และกำรส่งเอกสำรกำรสมัคร
ส.ค. 58- ม.ค. 59
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงิน วัสดุ และเบิกจ่ำยเอกสำรทำงกำรเงิน
15-17 ก.ย. 58
ส่งใบสมัครให้ คณะกลั่นกรองคุณสมบัติทำงกำรศึกษำของผู้สมัคร
25 ก.ย. 58
คณะส่งผลกำรกลั่นกรองคุณสมบัติทำงกำรศึกษำของผู้สมัคร
1 ต.ค.58
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อเข้ ำสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
หรือ www.admission.psu.ac.th
17 ต.ค. 58
สัมภำษณ์ ณ กรุงเทพฯ
21 ต.ค. 58
สัมภำษณ์ ณ คณะที่ได้ รับคัดเลือก
2 พ.ย.58
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ
www.admission.psu.ac.th
3-12 พ.ย.58
ผู้ผ่ำนสัมภำษณ์และได้ คัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
20 พ.ย.58
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
หรือ www.admission.psu.ac.th
22 เม.ย. 59
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admissions
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนนักศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
มิ.ย. - ต้ น ส.ค. 59
นักศึกษำชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำค 1/2559 (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ธ.ค. 58 - มี.ค. 59
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559

ปลำย พ.ค. 58
กลำง มิ.ย. 58
กลำง มิ.ย. 58
ต้ น ก.ค.58
กลำง มิ.ย. 58
ต้ น ก.ค.58
ต้ น ก.ค.58
6-14 ก.ค.58
13-14 ก.ค. 58
ก.ค. 58 - ส.ค. 59
14-15 ก.ค. 58
15 ก.ค. 58
15-20 ส.ค. 58
20 ก.ค. 58
22-23 ก.ค. 58
27 ก.ค.-3 ส.ค. 58
3-7 ส.ค. 58
7-15 ส.ค. 58
7-15 ส.ค. 58
11-18 ส.ค. 58
11-18 ส.ค. 58

2. สอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาต่อโดยวิธีรบั ตรง
ประจาปี การศึกษา 2559
สำรวจข้ อมูลจำกคณะ/วิทยำเขต
กองแผนงำนแจ้ งแผนกำรรับนักศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2559
คณะ/วิทยำเขต แจ้ งข้ อมูลเกณฑ์กำรรับนักศึกษำ
ขออนุมัติจัดสัมมนำแนะแนวสอบตรง
ทำบทำมสนำมสอบ
จัดทำระเบียบกำรสอบคัดเลือก
แจ้ งโรงรียนสั่งซื้อระเบียบกำร En'ตรง แจ้ งชื่อผู้ประสำนงำน และขอเชิญโรงเรียน
ส่งผู้แทนเข้ ำร่ วมสัมมนำแนะแนวสอบตรง
โรงเรียนสั่งซื้อหนังสือระเบียบกำร แจ้ งชื่อผู้ประสำนงำน
ต้ นฉบับระเบียบกำรเสร็จ
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงิน วัสดุ และเบิกจ่ำยเอกสำรทำงกำรเงิน
ทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรออกข้ อสอบ
นำต้ นฉบับหนังสือระเบียบกำรส่งโรงพิมพ์
จัดทำหนังสือทำบทำมประธำนวิชำ ผู้ออกข้ อสอบ และเชิญประชุม
โรงเรียนแจ้ งชื่อผู้เข้ ำร่ วมสัมมนำแนะแนวสอบตรง
หนังสือระเบียบกำรสอบคัดเลือกฯ ถึงมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยส่งหนังสือระเบียบกำรให้ โรงเรียน
สัมมนำแนะแนว En'ตรง
(สุรำษฎร์ธำนี / นครศรีธรรมรำช / ตรัง / ปั ตตำนี / สงขลำ)
เปิ ดระบบให้ นักเรียนลงทะเบียนเพื่อเข้ ำสู่ระบบรับสมัคร ทำงเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
นักเรียนสมัคร En' ตรง (เลือกชุดวิชำสอบ) และ แก้ไขข้ อมูลกำรสมัคร ผ่ำนเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครทำงเว็บไซต์ www.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
และชำระเงินค่ำสมัคร (เลือกชุดวิชำสอบ) ผ่ำนทำงธนำคำร
นักเรียนส่งใบสมัคร /เอกสำรประกอบกำรสมัคร/หลักฐำนกำรชำระเงินให้ ครูแนะแนว

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
20 ส.ค. 58
20-22 ส.ค. 58
15 ก.ย.58
16 พ.ย. 58
18 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
26-27 พ.ย. 58
27 พ.ย. 58
28-29 พ.ย. 58
กลำง ธ.ค. 58
กลำง ธ.ค. 58
11 ธ.ค. 58
23 ธ.ค. 58
12-18 ม.ค.59
12-19 ม.ค.59
26 ม.ค.59
27-30 ม.ค.59
12 ก.พ. 59
16-17 ก.พ. 59
16-18 ก.พ. 59
17 ก.พ. 59

ครูแนะแนวพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครของโรงเรียน ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
หรือ www.admission.psu.ac.th
ครูแนะแนวรวบรวมเอกสำรกำรสมัครส่งให้ มอ.
มหำวิทยำลัยประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้ นักเรียนตรวจสอบ
ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
นักเรียนพิมพ์ใบสมัครแจ้ งเลขที่น่งั สอบ / สถำนที่สอบ
ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
ประกำศผังสอบ ณ สนำมสอบ
ประชุมผู้แทนมหำวิทยำลัย ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ผู้แทนมหำวิทยำลัยเดินทำงไปสนำมสอบ
ประชุมกรรมกำรคุมสอบ ณ โรงเรียนสนำมสอบ
สอบข้ อเขียน
แจ้ งคณะขอรำยชื่อกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้ประสำนงำนคณะ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์
ประสำนงำนกับโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์เกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำย
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ และคณะทันตแพทยศำสตร์
ประกำศผลคะแนนสอบข้ อเขียน
คณะส่งชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำตำมโครงกำรที่คัดเลือกเอง (เพื่อตัดสิทธิ์ซำ้ ซ้ อน)
นักเรียนเลือกอันดับ คณะ/สำขำวิชำ และแก้ ไขข้ อมูล ทำงเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ชำระเงินค่ำเลือกคณะ/สำขำวิชำ (ถ้ ำต้ องมีกำรชำระเพิ่มเติม)
ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย หรือ ไทยพำณิชย์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ โครงกำรแพทย์ชนบท
โครงกำรแพทย์ชนบท ทดสอบฝึ กงำน ณ โรงพยำบำลหำดใหญ่
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ (ทุกคณะ/มหำวิทยำลัย)
ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
สอบสัมภำษณ์ สำขำทันตแพทยศำสตร์ ณ คณะทันตแพทยศำสตร์
สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำของคณะแพทยศำสตร์ ณ คณะแพทยศำสตร์
สอบสัมภำษณ์ผ้ผู ่ำนกำรคัดเลือกเข้ ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทุกคณะ
(ยกเว้ น คณะแพทยศำสตร์ และคณะทันตแพทยศำสตร์)

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
26 ก.พ. 59

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์/รับคัดเลือก (เฉพำะของ ม.อ.)
ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
27-28 ก.พ. 59
สอบสัมภำษณ์(ที่หำดใหญ่ ) ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ
ที่ร่วมคัดเลือกฯ
1-10 มี.ค. 59
ผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ (เฉพำะของ ม.สงขลำนครินทร์) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ที่ธนำคำร พ
17 มี.ค. 59
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือ www.admission.psu.ac.th
22 เม.ย. 59
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ สำนักงำนหอพัก และศูนย์คอมพิวเตอร์
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59 รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ก.ค. - ส.ค. 59
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก

กลำง พ.ค. 58
กลำง มิ.ย. 58
กลำง มิ.ย. 58
ปลำย มิ.ย. 58
ก.ค.58- ม.ค 59
ต้ น ม.ค. 59
18-29 ม.ค. 59
ม.ค.-มี.ค. 59
30 ม.ค. 59
ก.พ. 59
ก.พ. 59
ก.พ.-มี.ค. 59
22 เม.ย.59

3. การคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประจาปี การศึกษา 2559
สำรวจข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ และเกณฑ์กำรคัดเลือก ของคณะ/วิทยำเขต
กองแผนงำนแจ้ งแผนกำรรับนักศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2559
คณะ/วิทยำเขต แจ้ งข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ และเกณฑ์กำรคัดเลือก
ส่งข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ เกณฑ์กำรคัดเลือก ให้ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ดำเนินกำรตำมปฏิทนิ กำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ประกำศผลกำรสอบข้ อเขียน
นักเรียนนำแบบฟอร์มที่กำหนดไปขอรับกำรตรวจร่ ำงกำย
ที่โรงพยำบำลของรัฐ หรือเอกชน และนำไปยื่นในวันสัมภำษณ์
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงิน วัสดุ และเบิกจ่ำยเอกสำรทำงกำรเงิน
สอบสัมภำษณ์ท่ ี ม.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมกำรจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์และได้ รับคัดเลือกเข้ ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ผู้ผ่ำนสัมภำษณ์และได้ รับคัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59 รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ก.ค. - ส.ค. 59
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก
4. การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี การศึกษา 2559
กลำง พ.ค. 58
สำรวจข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ และเกณฑ์กำรคัดเลือก ของคณะ/วิทยำเขต
กองแผนงำนแจ้ งแผนกำรรับนักศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2559
กลำง มิ.ย. 58
กลำง มิ.ย. 58
คณะ/วิทยำเขต แจ้ งข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ และเกณฑ์กำรคัดเลือก
กลำง ก.ค. 58
ส่งข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ เกณฑ์กำรคัดเลือก ให้ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ก.ค. 58 - ก.พ.59
มหำวิทยำลัยขอนแก่นดำเนินกำรตำมปฏิทนิ กำรรับนักศึกษำ
3 ก.พ.59
มหำวิทยำลัยขอนแก่นประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำสอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอกซเรย์
ทำงเว็บไซต์ www.kku.ac.th
3-12 ก.พ.59
นักเรียนนำแบบฟอร์มที่กำหนดไปขอรับกำรตรวจร่ ำงกำย
ที่โรงพยำบำลของรัฐหรือเอกชน และนำไปยื่นในวันสัมภำษณ์
ก.พ. - มี.ค. 59
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงิน วัสดุ และเบิกจ่ำยเอกสำรทำงกำรเงิน
13 ก.พ.59
สอบสัมภำษณ์ท่ ี มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมกำรจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ก.พ. 59
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ได้ รับคัดเลือกเข้ ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ก.พ.59
ผู้ผ่ำนสัมภำษณ์และได้ รับคัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
ก.พ.-มี.ค. 59
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ
22 เม.ย.59
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59 รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ก.ค. - ส.ค. 59
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก

กลำง ก.ค. 58
ปลำย ก.ค. 58

5. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกากับดู แล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจาปี การศึกษา 2559
สำรวจข้ อมูลควำมสนใจเข้ ำร่วมโครงกำรจำกคณะ
คณะแจ้ งข้ อมูลจำนวนรับ คุณสมบัติผ้สู มัคร และ เงื่อนไขอื่น ๆ

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
กลำง ก.ย. 58
ปลำย ก.ย. 58
1 ต.ค. - 14 พ.ย. 58

จัดทำประกำศรับสมัคร และรำยละเอียดเกณฑ์กำรคัดเลือก
ประกำศรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ดำเนินกำรรับสมัครด้ วยตนเอง/ทำงไปรษณีย์
5 ม.ค. 59
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
20 ม.ค. 59
สอบสัมภำษณ์ ณ คณะ/วิทยำเขตที่ได้ รับคัดเลือก
26 ม.ค. 59
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับคัดเลือกเข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
28 ม.ค.-5 ก.พ.59
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
10 ก.พ.59
มหำวิทยำลัยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
22 เม.ย.59
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59 รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ก.ค. - ส.ค. 59
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก
6. โครงการรับนักเรียนมู ลนิธิส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการฯ (โครงการ สอวน.)
ประจาปี การศึกษา 2559
กลำง ก.ค.58
สำรวจข้ อมูลควำมสนใจเข้ ำร่วมโครงกำรจำกคณะ
ปลำย ก.ค.58
คณะแจ้ งข้ อมูลจำนวนรับ คุณสมบัติผ้สู มัคร และ เงื่อนไขอื่น ๆ
ส.ค.58
จัดทำประกำศรับสมัคร และรำยละเอียดเกณฑ์กำรคัดเลือก
ปลำย ส.ค.58
ส่งรำยละเอียดเกณฑ์กำรคัดเลือกให้ มูลนิธิ สอวน.
ส.ค.-ก.ย.58
นักเรียนยื่นใบสมัครได้ ท่ี มูลนิธิ สอวน.
ต้ น ต.ค. 58
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับกำรคัดเลือกเพื่อเข้ ำสอบสัมภำษณ์
ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
14 ต.ค. 58
สอบสัมภำษณ์ท่คี ณะ/วิทยำเขตที่ได้ รับคัดเลือก
21 ต.ค. 58
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับคัดเลือกเข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
22-31 ต.ค. 58
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
11 พ.ย. 58
มหำวิทยำลัยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
22 เม.ย. 58
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59 รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
ก.ค. - ส.ค. 59

เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก

7. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2559
โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT /PAT(สอบตุลาคม 2558) และ
วิชาสามัญ 9 วิชา (สอบธันวาคม 2558)
ต้ น ก.ค.58
ส่งหนังสือแจ้ งคณะให้ ส่งเกณฑ์กำรคัดเลือกและจำนวนรับ
กลำง ส.ค.58
คณะแจ้ งข้ อมูลจำนวนรับ คุณสมบัติผ้สู มัคร และ เงื่อนไขอื่น ๆ
ส.ค.-ก.ย. 58
จัดทำเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th
ม.ค. 59
จัดทำประกำศรับสมัครและเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th
9-16 ก.พ.59
ดำเนินกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
9-17 ก.พ.59
ชำระเงินที่ธนำคำร
ก.พ.- ก.ค.59
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงินและวัสดุ
29 ก.พ.59
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อเข้ ำสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
10 มี.ค. 59
สัมภำษณ์ ณ คณะที่ได้ รับคัดเลือก
17 มี.ค. 59
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
21-31 มี.ค. 59
ผู้ได้ รับคัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
8 เม.ย.59
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
22 เม.ย.59
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
กลำง พ.ค. 59
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59 รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ก.ค. - ส.ค. 59
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก

กลำง ก.ค.58
ปลำย ก.ค.58
ต้ น พ.ย. 58

8. โครงการส่งเสริมผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ประจาปี การศึกษา 2559
สำรวจข้ อมูลควำมสนใจเข้ ำร่วมโครงกำรจำกคณะ
คณะแจ้ งข้ อมูลจำนวนรับ คุณสมบัติผ้สู มัคร และเงื่อนไขอื่นๆ
จัดทำประกำศรับสมัคร และรำยละเอียดเกณฑ์กำรคัดเลือก

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
กลำง พ.ย. 58
1-24 ธ.ค. 58
28 ธ.ค. 58-11 ม.ค.59
5 ก.พ.59
15 ก.พ.59
22 ก.พ.59
23 ก.พ.-8 มี.ค.59
15 มี.ค.59
22 เม.ย.59
กลำง พ.ค. 59
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59
ก.ค. - ส.ค. 59

ก.ย. 58
ก.ย. 58
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ม.ค. 59
มี.ค. 59
มี.ค. 59
มี.ค. 59
มี.ค.- ก.ค.59
มี.ค. 59
ต้ น พ.ค. 59
ปลำย พ.ค. 59
ปลำย พ.ค. 59

ประกำศรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ดำเนินกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
สำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ (สพม.) ส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐำนให้ ทำงมหำวิทยำลัย
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำสอบสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
สอบสัมภำษณ์ ณ คณะ/วิทยำเขตที่ได้ รับคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับคัดเลือกเข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกชำระเงินค่ำประกันที่น่งั เรียน
มหำวิทยำลัยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ และสำนักงำนหอพัก
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก
9. การคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปี การศึกษา 2559
กระทรวงมหำดไทยแจ้ งเรื่องขอควำมอนุเครำะห์โควตำที่น่งั เรียน
มหำวิทยำลัยสำรวจข้ อมูลควำมสนใจเข้ ำร่ วมโครงกำรจำกคณะ
คณะแจ้ งข้ อมูลจำนวนรับ คุณสมบัติผ้สู มัคร และ เงื่อนไขอื่น ๆ
มหำวิทยำลัยส่งข้ อมูลให้ กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงมหำดไทยแจ้ งข้ อมูลกำรรับนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2559
มหำวิทยำลัยจัดทำประกำศรับสมัคร และรำยละเอียดเกณฑ์กำรคัดเลือก
ประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ชำระเงินค่ำสมัครผ่ำนทำงธนำคำร
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงินและวัสดุ
ดำเนินกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
สอบสัมภำษณ์
แจ้ งผลกำรสอบสัมภำษณ์ พร้ อมใบสมัคร ให้ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
ปลำย พ.ค. 59
14-15 มิ.ย.59
ปลำย มิ.ย.59
24 มิ.ย. 59
มิ.ย. - ต้ น ส.ค. 59
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59
1 ก.ค. 59
ก.ค. - ส.ค. 59
สค. 58

ต.ค. - พ.ย. 58
ธ.ค. 58 - ม.ค. 59
ปลำย เม.ย. 59
ปลำย เม.ย. 59
ต้ น พ.ค. 59
6-17 พ.ค. 59
พ.ค. ส.ค. 59
10-17 พ.ค. 59
10-19 พ.ค. 59
24-25 พ.ค. 59
5 มิ.ย. 59
14-17 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59

ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับกำรคัดเลือกเข้ ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สอบสัมภำษณ์ (เฉพำะ) ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกเข้ ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนนักศึกษำ สำนักงำนหอพัก และศูนย์คอมพิวเตอร์
ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำค 1/2559 (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ )
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
ส่งรำยชื่อผู้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ (เฉพำะของ ม.อ.) ให้ กระทรวงหมำดไทย
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้ได้ รับคัดเลือกขั้นสุดท้ ำย โดยกระทรวงมหำดไทย
10. สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือ
Admission สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจาปี การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสารวจข้ อมูล คณะ/ประเภทวิชา เกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
มหำวิทยำลัยส่งข้ อมูล คณะ/ประเภทวิชำ เกณฑ์และองค์ประกอบกำรคัดเลือก และ
ข้ อมูลพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย ให้ สอท.
สอท. ส่งระเบียบกำรคัดเลือกฯ ให้ ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดจำหน่ำย
ขอรำยชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง กรรมกำรสัมภำษณ์ และผู้ประสำนงำนจำกคณะ
ขอข้ อมูลกำรทดสอบพิเศษ สถำนที่สอบสัมภำษณ์ จำกคณะ
ทำประกำศกำรสอบสัมภำษณ์ ส่งให้ สอท. กรรมกำรสัมภำษณ์ และผู้ประสำนงำนคณะ
และประกำศทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จำหน่ำยระเบียบกำรคัดเลือกฯ
ดำเนินกำรด้ ำนกำรเงินและวัสดุ
รับสมัคร ทำงเว็บไซต์ www.cuas.or.th
ชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศให้ ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ ในกำรคัดเลือกฯ และรำยชื่อนักเรียน
ที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions ทำงเว็บไซต์ www.cuas.or.th
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ www.cuas.or.th
สอบสัมภำษณ์/ตรวจร่ำงกำย/ทดสอบพิเศษ
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนนักศึกษำ สำนักงำนหอพัก และศูนย์คอมพิวเตอร์

ปฏิทินของงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ประจาปี การศึกษา 2559
1 ก.ค. 59
มิ.ย. - ต้ น ส.ค. 59
ปลำย ก.ค. - ต้ น ส.ค. 59
ก.ค. - ส.ค. 59

ต้ น พ.ค.59
กลำง พ.ค.59
ปลำย พ.ค.59
ปลำย มิ.ย.59
21 ก.ค.59
ปลำย ก.ค.59
กลำง ส.ค.59

มิ.ย. 58- ก.ค. 59
มิ.ย. 58- ก.ค. 59
ก.ค. 58- ก.ค. 59
23 ธ.ค. 58
22 เม.ย.59
กลำง พ.ค. 59
เม.ย. - ต้ น ส.ค. 59
ต้ น ส.ค. 59
ก.ค. - ส.ค. 59

สอท. ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำค 1/2558 (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ )
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก
11. โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(กลุ่มที่ 1 ผู้ท่ยี ังไม่มีท่นี ่งั เรียน) ประจำปี กำรศึกษำ 2559
สกอ. สำรวจข้ อมูล
คณะ/วิทยำเขตเขตแจ้ งข้ อมูล
มหำวิทยลัยส่งข้ อมูลให้ สกอ.
สกอ. ประกำศรับสมัคร
สอบสัมภำษณ์ โดยคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ส่งชื่อผู้ผ่ำนสัมภำษณ์ให้ สกอ. และฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำของ ม.อ.
มหำวิทยำลัยแจ้ งข้ อมูลผู้รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำให้ สกอ.
12. การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ ประจาปี การศึกษา 2559
คณะ/หน่ วยงำน ขออนุมัติโครงกำรรับนักศึกษำโดยวิธพี ิเศษ (โครงกำรใหม่)
คณะ/หน่ วยงำน ประกำศรับสมัครคัดเลือก(โครงกำรที่ได้ รับอนุมัติแล้ ว)
ประกำศผลกำรคัดเลือก/รำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำ
คณะส่งชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำศึกษำเพื่อตัดสิทธิ์จำกกำรคัดเลือก โดยวิธรี ับตรง
ส่งชื่อตัดสิทธิ์จำกระบบ Admission
ส่งชื่อให้ คณะ งำนทะเบียนกำรศึกษำ สำนักงำนหอพัก และศูนย์คอมพิวเตอร์
ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำค 1/2559 (ตำมปฏิทนิ ของคณะ/กองทะเบียนฯ )
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ตำมปฏิทนิ ของกองทะเบียนฯ)
เก็บข้ อมูลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก

ปฏิทินของกองทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2559
วัน เดือน ปี

3 พ.ย. 58

6-7 ส.ค. 59
8 ก.ย. - 8 ต.ค. 58
13-20 ก.ย. 59

3 -16 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
20 ก.ค. - 11 ส.ค. 58
3-11 ต.ค. 58
4 ธ.ค. 58
7-19 ธ.ค. 58
24 ธ.ค. 58
28 ธ.ค. 58 - 10 ม.ค. 59
4 ม.ค. 59
14 ต.ค. 58 - 5 ม.ค. 59
22 ก.พ. - 6 มี.ค. 59
22 เม.ย. 59
25 เม.ย. - 7 พ.ค. 59
8 พ.ค. 59
16-24 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
9-19 พ.ค. 59
8 มิ.ย. 59
11-15 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59

กิจกรรม/ขั้นตอน
กองทะเบียนและประมวลผล
1. จัดทาปฎิทินการศึกษา
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง ปฏิทินการศึกษา
วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอรองอธิ การบดีฝ่ายการศึกษาลงนาม

หน่ วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียนการศึกษา

2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
- รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

งานทะเบียนการศึกษา

3. ตรวจสอบคุณวุฒิ
- ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท

งานทะเบียนการศึกษา

4. ตรวจสอบและจัดทาคาสั่งนักศึกษาพ้นสภาพ
- ตรวจสอบและจัดทาคาสัง่ พ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา

งานทะเบียนการศึกษา

5. รับลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทัว่ ไป
ลงทะเบียนเรี ยนภาค 1/2558
- ลงทะเบียนเรี ยนผ่าน Web ภาค 1/2558
- วันเข้าชั้นเรี ยนภาค 1/2558
- ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน โดยระบบ Bill Payment
- วันสอบกลางภาค
- วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
- วันสอบปลายภาค
- วันปิ ดภาคเรี ยน
ลงทะเบียนเรี ยนภาค 2/2558
- ลงทะเบียนเรี ยนผ่าน Web ภาค 2/2558
- วันเข้าชั้นเรี ยนภาค 2/2558
- ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน โดยระบบ Bill Payment
- วันสอบกลางภาค
- วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
- วันสอบปลายภาค
- วันปิ ดภาคเรี ยน
ลงทะเบียนเรี ยนภาคฤดูร้อน/2558
- ลงทะเบียนเรี ยนผ่าน Web ภาคฤดูร้อน/2558
- วันเข้าชั้นเรี ยนภาคฤดูร้อน/2558
- ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน โดยระบบ Bill Payment
- วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
- วันสอบปลายภาค
- วันปิ ดภาคเรี ยน

งานทะเบียนการศึกษา

วัน เดือน ปี
8-21 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59
25 ก.ค. - 9 ส.ค. 59
6-7 ส.ค. 59

2 ธ.ค. 58

7 พ.ค. 59

1 ก.ค. 59

21 ก.ย. 58
23 พ.ย. 58

15 ก.พ. 59
11 เม.ย. 59

22 พ.ค. 59

6-7 ส.ค. 59

กิจกรรม/ขั้นตอน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ลงทะเบียนเรี ยนภาค 1/2559
- ลงทะเบียนเรี ยนผ่าน Web ภาค 1/2559
- วันเข้าชั้นเรี ยนภาค 1/2559
- ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน โดยระบบ Bill Payment
6. ออกบัตรประจาตัวนักศึกษา ภาค 1/2559
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ทาบัตรนักศึกษา PSU ATM ID CARD

งานทะเบียนการศึกษา

7. จัดตารางเรียน
ภาค 2/2558
- ประกาศตารางเรี ยนภาค 2/2558
- คณะ/ภาควิชา และอาจารย์ผสู ้ อนดูขอ้ มูล
ตารางเรี ยน ภาค 2/2558 บน Web
ภาคฤดูร้อน/2558
- ประกาศตารางเรี ยนภาคฤดูร้อน/2558
- คณะ/ภาควิชา อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษาดูขอ้ มูล
ตารางเรี ยน ภาคฤดูร้อน/2558 บน Web

งานทะเบียนการศึกษา

ภาค 1/2559
- ประกาศตารางเรี ยนภาค 1/2559
- คณะ/ภาควิชา อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษาดูขอ้ มูล
ตารางเรี ยน ภาค 1/2559 บน Web
8. จัดตารางสอบ
ภาค 1/2558
- ประกาศตารางสอบกลางภาครวม ภาค 1/2558 ให้นกั ศึกษาทราบ
- ส่ งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาครวม ภาค 1/2558 ให้คณะ
- ประกาศตารางสอบไล่ ภาค 1/2558 ให้นกั ศึกษาทราบ
- ส่ งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ ภาค 1/2558 ให้คณะ
ภาค 2/2558
- ประกาศตารางสอบกลางภาครวม ภาค 2/2558 ให้นกั ศึกษาทราบ
- ส่ งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาครวม ภาค 2/2558 ให้คณะ
- ประกาศตารางสอบไล่ ภาค 2/2558 ให้นกั ศึกษาทราบ
- ส่ งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ ภาค 2/2558 ให้คณะ
ภาคฤดูร้อน/2558
- ประกาศตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2558
- ส่ งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2558 ให้คณะ

งานทะเบียนการศึกษา

9. การทาหนังสื อสั ญญาเพือ่ ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
และทันตแพทยศาสตร์
- รับทาสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ที่วิทยาเขตหาดใหญ่

งานทะเบียนการศึกษา

วัน เดือน ปี

กิจกรรม/ขั้นตอน
10. การประมวลผลและแจ้ งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2558
8-ม.ค.-59
12-ก.พ.-59
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 59
12-พ.ค.-59
16-พ.ค.-59
16-พ.ค.-59
ภาคฤดูร้อน/2558
27-พ.ค.-59
1 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
21-ก.ค.-59
25-ก.ค.-59
25-ก.ค.-59

หน่ วยงานรับผิดชอบ
งานประมวลผลและ
สาเร็ จการศึกษา

- วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- คณะ/กองทะเบียนฯ ตรวจสอบการเรี ยนครบตามหลักสู ตรของนักศึกษา
- วันสุ ดท้ายของการส่ งระดับคะแนน
- ส่ งผลการศึกษาให้คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการศึกษา
- แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บ
- วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
- คณะ/กองทะเบียนฯ ตรวจสอบการเรี ยนครบตามหลักสู ตรของนักศึกษา
- วันสุ ดท้ายของการส่ งระดับคะแนน
- ส่ งผลการศึกษาให้คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการศึกษา
- แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บ

ภาคการศึกษาที่ 1/2559
19-ส.ค.-59
23-ก.ย.-59
1 ธ.ค. 58 - 8 ม.ค. 59
28-ธ.ค.-59
2-ม.ค.-60
2-ม.ค.-60

7 ก.ย. - 16 ต.ค. 58
17 ต.ค. - 27 ธ.ค. 58
28 ธ.ค. 58 - 31 มี.ค. 59
4 ม.ค. - 31 มี.ค. 59

4-22 ม.ค. 59

- วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคฤดูร้อน/2558
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- คณะ/กองทะเบียนฯ ตรวจสอบการเรี ยนครบตามหลักสู ตรของนักศึกษา
- วันสุ ดท้ายของการส่ งระดับคะแนน
- ส่ งผลการศึกษาให้คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการศึกษา
- แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บ
11. สารวจและตรวจสอบผู้สาเร็จการศึกษา
ภาค 1/2558
- ประกาศให้นกั ศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาภาค 1/2558 ยื่นขอ
สาเร็ จการศึกษาผ่านเว็บไซด์
- จัดพิมพ์ สน.27 ใบเสนอเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาส่ งคณะ และตรวจสอบ
การเรี ยนครบตามหลักสู ตร และประมวลรายชื่ อผูส้ าเร็ จการศึกษา
- เสนอคณะกรรมการประจาคณะตรวจสอบ รับรองการเรี ยนครบตามหลักสู ตร
และให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง อนุมตั ิปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตรเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
ภาค 2/2558
- ประกาศให้นกั ศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาภาค 2/2558
ยื่นขอสาเร็ จการศึกษาผ่านเว็บไซต์

งานประมวลผลและ
สาเร็ จการศึกษา

วัน เดือน ปี
23 ม.ค. - 15 พ.ค. 59
16 พ.ค. - 31 ส.ค. 59
21 พ.ค. - 31 ส.ค. 59

31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59
25 ก.ค. - 15 ก.ย. 59
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 59

15 เม.ย. - 15 พ.ค. 58

15-30 ก.ย. 58

กิจกรรม/ขั้นตอน
- จัดพิมพ์ สน.27 ใบเสนอเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาส่ งคณะ และตรวจสอบ
การเรี ยนครบตามหลักสู ตร และประมวลรายชื่ อผูส้ าเร็ จการศึกษา
- เสนอคณะกรรมการประจาคณะตรวจสอบ รับรองการเรี ยนครบตามหลักสู ตร
และให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง อนุมตั ิปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตรเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
ภาคฤดูร้อน/2558
- ประกาศให้นกั ศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2558
ยื่นขอสาเร็ จการศึกษาผ่านเว็บไซต์
- จัดพิมพ์ สน.27 ใบเสนอเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาส่ งคณะ และตรวจสอบ
การเรี ยนครบตามหลักสู ตร และประมวลรายชื่ อผูส้ าเร็ จการศึกษา
- เสนอคณะกรรมการประจาคณะตรวจสอบ รับรองการเรี ยนครบตามหลักสู ตร
และให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง อนุมตั ิปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตรฯ เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
12. จัดทาปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
ภาค 1/2558
- เสนอคณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามใน
ปริ ญญาบัตร/ประกาศนี ยบัตร ตามลาดับ
ภาค 2/2558
- เสนอคณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามใน
ปริ ญญาบัตร/ประกาศนี ยบัตร ตามลาดับ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งานประมวลผลและ
สาเร็ จการศึกษา

