ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสิมา
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏินัติการทางวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การจัด การเรีย นการสอนสำหรับ นัก ศึก ษาภาคปกติ หลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต ที่ล งทะเบีย น
รายวิช าปฏิบ ัต ิก ารทางวิช าชีพ ครู ประจำภาคการศึก ษาที่ ๒ ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ เปีน ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยและเกิด ผลดี
มหาวิท ยาลัยฯ จึงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอนดังนี้
๒๘ ตุลาคม - นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
๘ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒ บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนพร้อมพิมพ์ใบ ทบ.๖ ทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๙ ตุลาคม - ระยะเวลาการยื่นคำร้องชอเปีดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.©๒) (เฉพาะ

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๑๕ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

นักศึกษาตกค้าง)

จ

เป็ดภาคการศึกษาที่ ๒ การศึกษา ๒๕๖๒
ระยะเวลาในการตามคำร้องขอเป็ดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และดำร้องขอเรียนร่วม (คร.©๒)
(หากไม่ตามดำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีสิทธึ๋ลงทะเบียนในรายวิชาที่ฃอยื่นดำร้อง)
*นัก ศึก ษาภาคปกติ หลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต ที่ล งทะเบียนรายวิช าปฏิบ ัต ิก ารทางวิช าชีพ ครู
ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ © ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคานัเตอร์เชอร์วิส 7-eleven

ทุกสาขาทั่วประเทศ (นักศึกษาที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบเหมาจ่ายทั้งหมด
เพียงครั้งเดียว ให้ชำระเงินภายในกำหนดระยะเวลาของงวดที่ © เท่านั้น)
•นักศึกษาทุน (กยศ.)และนักศึกษาทุน (กรอ.) ตรวจสอบสถานะการเป็น นัก ศึก ษาทุน และ
ตรวจสอบสถานะการโอนในระบบ E-studentloan หากไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาทุน กยศ.
หรือ กรอ. ในระบบการลงทะเบีย น ให้น ัก ศึก ษาติด ต่อ งานทุน และแนะแนว (รอติดตาม

ประกาศจากงานทุนและแนะแนว)
๑ พฤศจิกายน - 1 นักศึกษาตกค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง โดยไม่เสียค่าปรับ
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 1
๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ••ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าข้า (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการยืนยับการลงทะเบียน)
••ระยะเวลาชองการยื่นดำร้องแก้ระดับคะแนน 1(คร.๕) และ M (คร.๖) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน(สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปยื่นดำร้องที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชา)
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วัน สุด ท้า ยของการชำระเงิน ค่า ลงทะเบีย นงวดที่ ๑ โดยไม่เสีย ค่า ปรับ หากพัน กำหนดนี้
ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันคล้า!กันเฉลิมพระซ14Jพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมซนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ วับหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนญ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันหยุด วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
๑ มกราคม ๒๕๖๓
๖ มกราคม - นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วัน สุด ท้า ยของการชำระเงิน ค่า ลงทะเบีย นงวดที่ ๒ โดยไม่เสีย ค่าปรับ หากพัน กำหนดนี้
ต้องเสียค่าปรับ ตามระเบียบการเงินๆ
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วันหยุด,ซดเชย วันมาฆบ1ซา
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาลดรบัณฑิต

ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู หากพันกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
๖ มีนาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๖ เมษายน ๒๕๖๓
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓

วันสุดท้ายชองการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่งผลการเรียนถึงฝ่ายปีกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันหยุดวันจักรี
ส่งผลการเรียนถึงคณะ
วันหยุด วันสงกรานต์
ส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปึจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทาง
วิชาชีพครู สามารถติดตามผ่านเว็ปไซต์ http://w vw v.old.nrru.ac.th/student/m ain.php
หรือ facebool^lฟนเพจ “กองพัฒนานักศึกษา มหาวิท ยาลัยราซภัฏนครราชสีมา”
เแ ^ /

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

1. .
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(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม)
รองอธิการบดี ปฏิ'บดีราชการแทน
อธิการบดี

ที ๕๗ay ๒๕๖๒

