ประจําเดือน มิถุนายน 2563
เปดรับนักศึกษาใหม ภาค กศ.ปช. รอบขยายโอกาสทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกําหนดการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) รอบขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 ระหว า งวั น ที่ 1 - 12 มิ ถุ น ายน 2563 ในการนี้ ขอให ค ณะประชาสั ม พั น ธ ผู ที่ ส นใจ
ติดตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดสอนและสมัครเขาศึกษาตอทางเว็บไซต http://entrance.nrru.ac.th
แนวปฏิบัติการรับเอกสารทางการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา
ด ว ยสถานการณ ก ารระบาดของโรคปอดอั ก เสบรุ น แรงจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรน า สายพั น ธุ ใ หม (Covid-19) เพื่ อ ป อ งกั น การระบาดของไวรั ส
มหาวิทยาลัยขอแจงวิธีการรับเอกสารทางการศึกษา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะเริ่มดําเนินการจัดสงเอกสารทางการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณียตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 หากเอกสารจัดสงไมถึงปลายทางและเอกสารตีกลับเนื่องจากที่อยู
ไมถูกตองใหติดตอที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับดวยตนเองพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการขอเอกสารใหมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวนโหลดแบบฟอรมขอคืนเงินคาประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิก
สมาคมศิษยเกาทางเว็บไซต https://www.nrru.ac.th/public/finance/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/GOver.pdf พรอมทั้งกรอกขอมูล
ในแบบฟอรมดังกลาวมายื่นที่หองกองคลัง เพื่อขอรับเงินคืนไดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และติดตอขอรับเอกสารทางการศึกษาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดโดยตรง
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขอคืนเงินประกันคาของเสียหาย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผานระบบออนไลน ดังนั้น ขอประชาสัมพันธใหอาจารยทุกทาน
แจงนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ใหดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ยื่นขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและขอคืนเงินประกันคาของเสียหายทางเว็บไซต http://misapro.nrru.ac.th/graduate ระหวางวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563
2. ใหกรอกขอมูล ดังตอไปนี้
2.1 การสมัครสมาชิกสมาคมศิษยเกา
2.2 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2.3 เลขบัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ ชื่อบัญชีตองเปนชื่อของผูท่ีสําเร็จการศึกษา และใหตรวจสอบสถานะบัญชี ตองเปนบัญชีที่สามารถ
ฝาก - ถอนไดตามปกติเทานั้น
ทั้งนี้ กองคลังจะดําเนินการตรวจสอบและโอนเงินคาประกันของเสียหายใหตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เปนตนไป กรณีไมสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียน
บัณฑิตไดตามแนวปฏิบัติที่กําหนด มหาวิทยาลัยไดขยายระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตจาก 180 วัน เปน ภายใน 360 วันนับจากวันที่สํ าเร็จ
การศึกษา และใหรอประกาศการขอขึ้น ทะเบี ยนบัณ ฑิตอี กครั้ ง ภายหลังจากจังหวัดและรัฐบาลประกาศผอนปรนการป ดสถานที่ และการชุ ม นุ ม
อันเนื่องมาจากภาวะฉุกเฉินของการแพรระบาดของโรค Covid-19

NRRU Notices แอปพลิเคชันแจงเตือนขาวสาร
ประชาสัมพันธถึ ง นักศึก ษาและคณาจารย สามารถดาวนโ หลดแอปพลิเคชั นเพื่ อติ ด ตาม
การแจงเตือนขาวสารและกิจ กรรมทั่ว ไปตา ง ๆ จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ย น
สามารถใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเสนอขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาแกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแตละระดับ ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
จํานวน 69 ราย
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 3 ราย
- ระดับปริญญาโท
จํานวน 4 ราย
- ระดับปริญญาเอก
จํานวน 2 ราย
ในการนี้ ขอประชาสัมพันธอาจารยที่ปรึกษาโปรดแจงนักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผูที่ไดรับการอนุมัติใหสําเร็จ การศึกษาไดทางเว็บไซต
http://reg.nrru.ac.th หัวขอ“รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา” ไดตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

กําหนดการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาออนไลน ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
ขอความอนุเคราะหอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกคางที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานระบบคํารองออนไลนทางเว็บไซต http://mis.nrru.ac.th/nrrureg ไดตั้งแต
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
ในกรณีสถานะ “ยกเลิกคํารอง” เนื่องจากไมสําเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผานมาใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานระบบอี กครั้ง
และติดตามกําหนดการประกาศรายชื่อ ผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาไดทางเว็บไซต http://apro.nrru.ac.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”
ผลการจัดรับนักศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินงานจัดรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ผลการจัดรับเปน ดังนี้
1. ภาคปกติ
1.1 รอบแฟมสะสมผลงาน มียอดรายงานตัวเปนนักศึกษาผานระบบ และชําระคาธรรมเนียมเปนนักศึกษา จํานวน 926 คน
1.2 รอบโควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดรายงานตัวเปนนักศึกษาผานระบบ และชําระคาธรรมเนียมเปนนักศึกษา จํานวน 984 คน
1.3 รอบรับตรงรวมกัน มียอดรายงานตัวเปนนักศึกษาผานระบบ และชําระคาธรรมเนียมเปนนักศึกษา จํานวน 565 คน
2. ภาค กศ.ปช.
มียอดรายงานตัวเปนนักศึกษาผานระบบ จํานวน 349 คน โดยมีหลักสูตรที่ยืนยันเปดการเรียนการสอน ดังตอไปนี้
ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2
3
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร
4
ร.บ.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
2
วศ.บ. วิศวกรรมการกอสราง
3
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม

ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
1
บธ.บ.
การจัดการ
2
บธ.บ.
คอมพิวเตอรธุรกิจ
3
บธ.บ.
การจัดการ (เทียบโอน)
4
บธ.บ.
คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน)
5
บช.บ.
การบัญชี
6
บช.บ.
การบัญชี (เทียบโอน)

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562 , 1/2563 และ ภาค กศ.ปช. 2/2562 , 1/2563 สามารถติดตามไดที่เว็บไซต https://www.nrru.ac.th/th/calendar
บรรณาธิการ: ดร.จินตนา โตงสูงเนิน
กองบรรณาธิการ: นางเดือนเพ็ญ แจมสวาง นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร นางสาวปยนันท ชูทับทิม นางสาววัลลภา หักทะเล

