ประจําเดือน มีนาคม 2563
เปดรับนักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกําหนดการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม
ภาคปกติ รอบโควตา (Quota) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2563
ระหวางวันที่ 6 กุมภาพันธ - 23 มีนาคม 2563 ในการนี้ ขอใหคณะประชาสัมพันธ
ผูที่สนใจติดตามหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน และวันเวลารับสมัครเขาศึกษาตอได
ทางเว็บไซต http://entrance.nrru.ac.th/entrance

กําหนดการขอเปดรายวิชาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
นักศึกษาภาคปกติที่มีความประสงคขอเปดรายวิชาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 ใหดําเนินการ ดังนี้
1. ยื่นความประสงคผานทางระบบบริการการศึกษา ตั้งแตวันที่ 11-21 กุมภาพันธ 2563
2. ตรวจสอบผลพิจารณาอนุมัติ วันที่ 13 มีนาคม 2563
3. ยืนยันการลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 เมษายน 2563
4. เปดภาคการศึกษาฤดูรอน วันที่ 8 เมษายน 2563
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://reg.nrru.ac.th หัวขอขาวประกาศ

การประชาสัมพันธหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาตอ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับเกียรติจ ากสถานศึกษาเชิญเข าร วมกิจ กรรม
ประชาสัมพันธหลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ดังตอไปนี้
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 กิจกรรมเปดบานมหิศรา MT Open House 2020 ภายใตแนวคิ ด
รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 งานมหกรรมวิชาการเปดบาน อ.ร.ว.นม. “U.R.R.W.Mega Academic
Fair & Open House 2020 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรวมถึงระบบการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยไดรับความรวมมือจากคณะและ
หลักสูตรใหการสนับสนุนเอกสารแผนพับและสื่อประชาสัมพันธใหกับนักเรียนรับทราบถึงรายละเอียด
ของหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรม
จํานวนไมนอยกวา 500 คน

ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (2/2562)
(ป 5 ออกฝก)
6 มี.ค.63
• วันสุดทายของการยื่นคํารองขอลาพักการเรียน
27 มี.ค.63
• วันสุดทายของการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
30 มี.ค.63
• สงผลการเรียนถึงฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู
ภาคปกติ (2/2562)
9 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 62
10 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันอังคารที่ 10 ธ.ค. 62
11 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันจันทรที่ 30 ธ.ค. 62
12 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62
13 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันพุธที่ 1 ม.ค. 63
16 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 63
17 มี.ค.63
• วันสอนชดเชยวันจันทรที่ 10 ก.พ. 63
• วันสุดทายของการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
18-20 , 23-27 , 30-31 มี.ค.63 ,
• สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562
25 มี.ค.63
• สงผลการเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ถึงหลักสูตร
30 มี.ค.63
• สงผลการเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ถึงคณะ

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ภาคปกติ
รอบแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563
ณ หอประชุมอนุสรณ 70 ป ในการนี้ การดําเนินกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานตาง ๆ อาทิ งานอาคารดูแลการจัดสถานที่ สํานักคอมพิวเตอรดูแลระบบเครือขาย
กองคลังดูแลการจายคาตอบแทน กองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาดูแลการสั่งจองชุดกีฬา
และเครื่องหมายของมหาวิท ยาลัย ธนาคารกรุงศรีอ ยุธยาดูแลการเปดบัญ ชีและการทํ า บัต ร
ประจําตัวนักศึกษา ทั้งนี้ มีผูมารายงานตัวจํานวน 926 คน จากผูยืนยันสิทธิ์ 991 คน คิดเปนรอยละ 93.44

ภาค กศ.ปช. (2/2562)
21 มี.ค. – 3 พ.ค.63
• ระยะเวลาในการตามคํารองขอโอนและเทียบโอน
ผลการเรียน (คร.20-22)
21 มี.ค. – 31 พ.ค.63
• ระยะเวลาของการยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิ ชา
ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได (คร.10)
29 มี.ค.63
• วันสุดทายของการชําระเงินคาลงทะเบียน
งวดที่ 1 โดยไมเสียคาปรับ หากพนกําหนดนี้
ตองเสียคาปรับตามระเบียบการเงิน ฯ

กําหนดการสหกิจศึกษา รุนที่ 11 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประชาสัมพันธกิจกรรมงานสหกิจศึกษาที่จะตองดําเนินการภายหลังจากการออกฝกปฏิบัติงานสกิจศึกษา ดังตอไปนี้
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
6 มีนาคม 2563
วันสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
13 มีนาคม 2563 นักศึกษาสงสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานโครงการใหกับอาจารยนิเทศ
24 มีนาคม 2563 สัมมนาหลังออกสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
25 มีนาคม 2563 อาจารยนิเทศสงผลการประเมินนักศึกษาถึงเจาหนาที่งานสหกิจศึกษา
1 เมษายน 2563 เจาหนาที่งานสหกิจศึกษาสงผลการเรียนใหกับเจาหนาที่กลุมงานทะเบียน
หมายเหตุ กําหนดการตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขอใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาออกนิเทศนักศึกษาและใหคําแนะนําการทําโครงการใหแลวเสร็จกอนวันสุดทายการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

กําหนดการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาออนไลน
ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูสํ า เร็จ การศึก ษาตอคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

ขอความอนุ เ คราะห อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาหมู เ รี ย น ประชาสั ม พั น ธ
ใหนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกคางที่ค าดวาจะสําเร็จ การศึกษา
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2562 ยื่ น คํ า ร อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ผานระบบคํารองออนไลนทางเว็บไซต http://mis.nrru.ac.th/nrrureg
ไดตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2563 เปนตนไป

จํานวน 157 ราย
จํานวน 155 ราย
จํานวน 3 ราย
จํานวน 1 ราย

ในกรณี ส ถานะถู ก “ยกเลิ ก คํ า ร อ ง” เนื่ อ งจากไม สํ า เร็ จ การศึกษา
ในรอบอนุมัติที่ผานมา ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานระบบ
อีกครั้งและติดตามกําหนดการประกาศรายชื่อ ผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ไดทางเว็บไซต http://apro.nrru.ac.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธอาจารยที่ปรึกษาโปรดแจงนักศึกษาติดตาม
ตรวจสอบรายชื่อไดทางเว็บไซต http://reg.nrru.ac.th หัวขอ“รายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา”
10 กิ จ กรรม
ใช น้ํา ประปา
อย า งรู คุ ณ ค า (ที่มา : การประปานครหลวง)

1.การอาบน้ํา

2.การโกนหนวด

6.การลางถวยชาม

3.การแปรงฟน

7.การลางผักผลไม

8.การเช็ดพื้น

4.การใชชักโครก
9.การรดน้ําตนไม

5.การซักผา
10.การลางรถ

บรรณาธิการ: ดร.จินตนา โตงสูงเนิน
กองบรรณาธิการ: นางเดือนเพ็ญ แจมสวาง นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร นางสาวปยนันท ชูทับทิม นางสาววัลลภา หักทะเล

