ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาภาคปกติ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) กลุม่ เรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
--------------------------เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ นการจัด การเรี ย นการสอนส าหรั บ นั กศึ ก ษาภาคปกติ (สาขาวิช าการจั ดการธุ รกิจ การค้ า สมัย ใหม่ )
กลุ่มเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (กลุ่ม B) ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดี มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดปฏิทินการเรียนการสอนดังนี้
๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ยื น ยั น การลงทะเบี ย น พร้ อ มพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง ช าระเงิ น ทาง Internet
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากรอผล
วิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชา)
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า (สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทาการยืนยันการลงทะเบียน)
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา (พิมพ์ใบเพิ่ม – ถอนรายวิชาเพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐาน)
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – การเรียนรู้ภาคทฤษฎี
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หากพ้นกาหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตาม
ระเบียบการเงินฯ
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน (คร.๘)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑ กันยายน ๒๕๖๔ – การเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ วันหยุด วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน (คร.๘)
(เฉพาะวิชาการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ดิ ้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอลาพักการเรียน (คร.๓)
๒๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ยื น ยั น การลงทะเบี ย น พร้ อ มพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง ช าระเงิ น ทาง Internet
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากรอผล
วิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชา)

-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ส่งผลการเรียนถึงหลักสูตร
ส่งผลการเรียนถึงคณะ
ส่งผลการเรียนถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กาหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔

กาหนดการ
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ๑. ทั้งนีใ้ ห้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในคาบแรกของตารางเรียนตามวันที่กาหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย
ตามความเหมาะสม
๒. กรณีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างอื่น หรือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ต้องปิด
สถานศึกษาซ้อนทับปฏิทิ นการศึกษา ให้ผู้สอนจัดทาบันทึกสอนชดเชยด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม และให้เวลา
การจัดการเรียนการสอนชดเชยเทียบเท่ากับเวลาปกติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
ที่ ๓๕๖/๒๕๖๔

