ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิซาปฎินัติการทางวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียบการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิตที่ลงทะเบียน
รายวิช าปฏิบ ัต ิก ารทางวิช าชีพ ครู ประจำภาคการศึก ษาที่ ๑ ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยและเกิด ผลดี
มหาวิท ยาลัย ฯ จึงยกเลิก ประกาศมหาวิท ยาลัยราซภัฏนครราชสีมา ที่ ๔๗๙/๒๕๖๒ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดปฏิทิน
การเรียนการสอนดังนี้
๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นัก ศึก ษาบัน ทึก ข้อ มูล ยืน ยัน การลงทะเบีย นและเลือ กรายวิช าเลือ กเสรี พร้อ มพิม พ์ใ บแจ้ง
ชำระเงิน ทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ไม่ได้เนี้องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพื่ม - ถอนรายวิชา)
๑๗ มิถุนายน - ระยะเวลาการ ยื่นคำร้องขอเปีดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.©๒)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เฉพาะนัก ศึก ษาตกค้าง นัก ศึก ษาป สี ุด ท้าย ที่จ ะสำเร็จ การศึก ษาและรายวิช าบัง คับ ทีต่ ้อง
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สอบผ่านก่อน จึงสามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องใต้เท่าบั้น)
เปีดภาคการศึกษาที่ © ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระยะเวลาใบการตามคำร้องขอเปีดสลบกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.©๒)
(หากไม่ตามคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธึ๋ลงทะเบียนในรายวิชาที่ยื่นคำร้อง)
* ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ใต้ทำการยืนยันการลงทะเบียน)
* ระยะเวลาชองการยื่นคำร้องแก้ระคับคะแนน 1 (คร.๕) และ M (คร.๖)
ที่สำนักส่งเสรีมวิชาการและงานทะเบียน (สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปยื่นคำร้องที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชา)
* ระยะเวลาของการเพิ่ม - ถอนรายวิชา (พิมพ์ใบเพิ่ม - ถอนรายวิชาเพิ่อเก็บไว้เป็น

หลักฐาน)

๒๔ มิถุนายน - ระยะเวลาการยืน่ คำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทึยบโลนผลการเรียบ (คร.๒๐ - ๒๒)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน - ** นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ © ผ่านรนาคารกรุงศรีอยุสยา หรือเคาน์เตอร์เชอร์วิส
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ (นัก ศึก ษาที่ม ีค วามประสงคํจะชำระเงิน ค่าลงทะเบียน
แบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพีย งครั้งเดีย วให้ชำระเงิน ภายในกำหนดระยะเวลาของงวดที่ ©

เท่าบั้น)
** นักศึกษาทุน กยศ. และนักศึกษาทุน กรอ. ตรวจสอบสถานะการเป็น นัก ศึก ษาทุน และ
ตรวจสอบสถานะการโอนในระบบ e-Studentloan หากไม่มิสถานะเป็นนักศึกษาทุน กยศ.
หรีอ กรอ. ในระบบการลงทะเบีย นให้น ัก ศึก ษาติด ต่อ งานทุน และแนะแนว (รอติดตาม

ประกาศจากงานทุนและแนะแนว)
๒๔ มิถุนายน - นักศึกษาตกค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนทีง่ านการเงิน กองคลัง

1

๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบข้อ มล “การป็ด รายวิช าเลือ กเสรี”ทาง Internet และนัก ศึก ษาที่ล งทะเบีย นเรีย น
รายวิชาเลือกเสรีที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ © -๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันอาสาหาหมูชา
11 J
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันเข้าพรรษา

-๒-

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันหยุดชดเขย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกร
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกำหนดนี้ต้อง

เสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
๕ สิงหาคม - ระยะเวลาใบการตามคำร้องชลโลนผลการเรียบและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.๒๐ - ๒๒)

๒๗ กัน ยายน ๒๕๖๒
๕ สิงหาคม - ระยะเวลาขคงการยื่นคำร้องชลยกเลิกรายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ (คร.®๐)
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรีกิตี้ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
๑๓ สิงหาคม - นักสิกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ (หากนักสิกษามีบีญหาเรื่องการชำระค่าลงทะเบียน ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิขาการและงาน

ทะเบียน ก่อ นวัน สุด ท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นของนักสิก ษา วันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๖๒)
๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทดสอบผูเ้ รียนระหว่างภาคประจำภาคการสีกษาที่ ๑ ปีการสิกษา ๒๔๖๒
เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรประสานงานกับสำนักส่งเสรีมวิชาการและงานทะเบียนให้จัดสอบ
๑๔ - ๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาค กศ.ปช.
๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกำหนดนี้ต้อง

เสียค่าปรับตามระเบียบการเงินๆ
๒๑ กันยายน - ระยะเวลาในการตามคำร้องลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาค กศ.ใเข.
๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒๑ กันยายน - นัก ศึก ษาที่ล งทะเบีย นเรีย นข้า มภาคกับ นัก ศึก ษาภาค กศ.ปซ. ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้ามภาค โดยไม่เสียค่าปรับ (นักศึกษาต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียง
๒๗ กัน ยายน ๒๕๖๒
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
1

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒,
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒,
๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒,
๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒,
๔ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒

ครั้งเดียวก่อน)
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา หากพ้นกำหนดนีน้ ักศึกษาไม่มีสิทธ
ชำระเงินค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเปีนนักศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน
วันหยุดขดเขย วับคล้ายวันสวรรคตชองพระบาทสมเด็จพระบรมจนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันสอนซดเชยวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันสอนซดเชยวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันสอนซดเชยวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันสอนซดเชยวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันหยุด วันปียมหาราช
สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-๓-

๔ - ๑๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ วัน ปิด ภาคการศึก ษา สำหรับ นัก ศึก ษาภาคปกติย กเว้น นัก ศึก ษาหลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต ที่ 1
ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำภาคการศึก ษาที่ ๑ ปีก ารศึกษา ๒๔๖๒
1
๘ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ ส่งผลการเรียบถึงหลักสูตร
J
๑๒ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ ส่งผลการเรียนถึงคณะ
๑๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ ส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ นักศึกษาบันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนและเลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
ทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๔๖๒ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ใต้

เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนใบช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชา)
๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ จ การศึกษา ๒๔๖๒
๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๒ วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค

กำหนดการพบอาจารย์ที่,ปรึกษา
ครั้งที่
๑
๒
๓
<ร1

กำหนดการ
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๖๒
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๒
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๒

หมายเหพุ ทั้งนี๋ให้น ักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อ งเรียนในคาบแรกของตารางเรียนตามวันที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
บัดหมายตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ท ๔๓๘/๒๔๖๒

