ประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏนครราซสีมา
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงซน ภาค กศ.ปซ. (เสาร์ - อาทิตย์)
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงซน ภาค กศ.ปซ. ประจำภาคการศึก ษาที่ ๑
ปีการศึก ษา ๒๕๖๒ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยและเกิด ผลดี มหาวิท ยาลัย ฯ จึง ยกเลิก ประกาศมหาวิท ยาลัย ราซภัฏ นครราซสีม า
ที่ ๓๒๖/ ๒๕๖๒ และให้ใซ้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดปฏิทินการเรียนการสอนดังนี้
๑๗ มิถุนายน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๔ - ๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๒

ระยะเวลาการ ยื่นดำร้องซอลงทะเบียนเรียนซ้ามภาคกับนักศึกษาภาคใเกติ

(เฉพาะนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้เท่านั้น)
ระยะเวลาในการตามดำร้องลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคปกติ
(หากไม่ตามคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ม สิ ีทธี้ลงหะเบียนในรายวิชาทีซ่ อยื่นคำร้อง)
น ัก ศึก ษ าภาค กศ.ปซ. บัน ทึก ข้อ มูล ยืน ยัน การลงท ะเบ ีย น พ ร้อ มพ ิม พ ์ใ บ แจ้ง ชำระเงิน
ทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียบไม่ไค้เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม - ถอน

รายวิชา)

๑๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาการ ยื่นคำร้องขอเปีดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องซอเรียนร่วม (คร.®๒)

(เฉพาะนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาและรายวิชาบังคับที่ต้องสอบ
ผ่านก่อนจึงสามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องไต้เท่านั้น)
๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็ดภาคการศึกษาที่ a จ การศึกษา ๒๕๖๒
๒๑ - ๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.๒๐ - ๒๒)
๒๑ - ๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๒ ** ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าข้า (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันการลงทะเบียน)
** ระยะเวลาของการยื่นคำร้องขอแก้ระดับคะแนน 1 (คร.๕) และ M (คร.๖)
ที่สำนักส่งเสรีมวิซาการและงานทะเบียน (สำหรับวิซาศึกษาทั่วไปยื่นคำร้องที่คณะ
ที่รับผิดซอบรายวิซา)
** ระยะเวลาของการเพิ่ม - ถอนรายวิชา (พิมพ์ใบเพื่ม - ถอนรายวิซาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
๒๑ กันยายน - ระยะเวลาในการตามคำร้องซอเปีดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.®๒)
๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (หากไม่ตามคำร้องภายใบระยะเวลาทีก่ ำหนดจะไม่มิสิทธึ๋ลงทะเบียนใบรายวิชาทีย่ ื่นคำร้อง)
๒๑ กันยายน - นักศึกษาตกค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนทีง่ านการเงิน กองคลัง
๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒
๒๑ กันยายน - ** นักศึกษาภาค กศ.ปช. ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ® ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ (นักศึกษาทีม่ ิความประสงค์จะชำระเงิน
๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงครั้งเดียวให้ชำระเงินภายใบกำหนตระยะเวลาของ
งวดที่ a เท่านั้น)
** นักศึกษาทุน กยศ. และนัก ศึก ษาทุบ กรอ. ตรวจสอบสถานะการเป็น นัก ศึก ษาทุน และ
ตรวจสอบสถานะการโอนในระบบ e-Studentloan หากไม่มิสถานะเป็นนักศึกษาทุน กยศ.
หรือ กรอ. ในระบบการลงทะเบีย นให้น ัก ศึก ษาติด ต่อ งานทุน และแนะแนว (รอติดต,าม

ประกาศจากงานทุบและแนะแนว)

- ๒๒๑ - ๒๗ กัน ยายน ๒<£๖๒ นัก ศึก ษา ทีล่ งทะเบีย นเรีย นข้ามภาคกับ นัก ศึก ษาภาคปกติ ชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นเรีย น 1

ข้ามภาค โดยไม่เลิย ค่าปรับ (นัก ศึก ษาต้อ งชำระเงิน ค่า ลงทะเบีย นแบบเหมาจ่ายทั้ง หมด
เพียงครั้งเดียวก่อน)
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตรวจสลบขัค มล “การปิด ราย วิข าเลือ กเสรี”ทาง Internet และนัก ศึก ษาที่ล งทะเบีย นเรีย น
รายวิซาเลือกเสรีที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ วันสุดท้ายซองการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคปกติ
๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วัน คล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมซนกาธิเบศร มหาภูม ิพ ลอดุล ยเดซ
มหาราซ บรมนาถบพิตร
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วับ สุด ท้า ยของการชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นงวด ที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพัน กำหนดนี้

ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
๙ พฤศจิกายน - ระยะเวลาในการตามคำร้องซอโลนและเทียใ]โคนผลการเรียน (คร.๒๐ - ๒๒)
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ระยะเวลาขคงการยื่นตำร้องขอถลนรายวิขาที่สามารถเทียบโลนผลการเรียนไต้ (คร.®๐)
๕ มกราคม ๒๕๖๓
๙ พฤศจิกายน - นักศึกษาภาค กศ.ปซ. ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
ี หาเรื่อ งการชำระค่าลงทะเบีย น ให้ต ิด ต่อที่ส ำนักส่งเสริมวิข าการและ
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (หากนัก ศึก ษามีบ ญ
งาบทะเบียน ก่อนวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒)
วัน สุด ท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นงวด ที่ ๒ โดยไม่เสีย ค่าปรับ หากพัน กำหนด นี้
ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
วัน สุด ท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นนัก ศึก ษาภาค กศ.ปข.ทุกรุ่น หากพัน กำหนด นี้
นักศึกษาไม่ม ลี ิทธึ๋ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
วันหยุด วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (เป็นกรณีพิเศษ)
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน (ดร.๘)
วับสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนของนักศึกษาทุกรุ่น (ดร.๓)

๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายซองการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีก ารศึกษา ๒๕๖๒
๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓, ลอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑ - ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ นัก ศึก ษาภาค กศ.ปซ. บัน ทึก ข้อ มูล ยืน ยัน การลงทะเบียนและเลือ กรายวิซ าเลือ กเสรีพ ร้อ มพิม พ์
ใบแจ้งชำระเงิน ทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(รายวิชาทีล่ งหะเบียนเรียบไม่ไต้เนื่องจากรอผลวิขาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในข่วงเพิ่ม - ถอน

รายวิชา)
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ส่งผลการเรียนถึงหลักสุตร
ส่งผลการเรียบถึงคณะ
ส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน

.

เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

/

.

T

^

กำหนดการพบอาจารย์ที่,ปรึกษา
.
กาหนดการ

ครั้งที่

1

๑
๒
๓

๔

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ทั้งนื้1ห้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อ งเรียนในคาบแรกของตารางเรียพทมวัน ที่ก ำหนดหรือ ให้อาจารย์ท ี่ป รึก ษา
นัดหมายตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
ท <๕๙๙As๕๖๒

