ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราซสีมา
เรื่อ ง ปฏิท ิน การเรีย นการสอนสำหรับ นัก ศึก ษาโครงการการศึก ษาเพื่อ ปวงซน ภาค กศ.ปซ. (เสาร์ - อาทิต ย์)

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การเรีย นการสอนสำหรับ นัก ศึก ษาโครงการศึก ษาเพื่อ ปวงซน (ภาค กศ.ปซ.) ประจำภาคการศึก ษาฤดูร ้อ น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอนเป็นดังนี้
๒๙ มิถุนายน - นัก ศึก ษาภาค กศ.ปช. บัน ทึก ข้อ มูล ยืน ยัน การลงทะเบีย นพร้อ มพิม พ์ใ บแจ้ง ชำระเงิน ทาง Internet
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน การศึกษา ๒๕๖๑
(รายวิช าที่ล งทะเบีย นเรีย นไม่ได้เนื่อ งจากรอผลวิข าบังคับ ก่อ นให้ล งทะเบีย นในช่ว งเพิ่ม - ถอน

ปี

รายวิชา)
๒๙ มิถุนายน - ระยะเวลาการ ยื่น คำร้อ งขอเปีด สอนกรณีพ ิเศษ (คร.๗) และคำร้อ งขอเรีย นร่ว ม (ดร.©๒) (เฉพาะ
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นัก ศึก ษาตกด้าง นัก ศึก ษาปีส ุด ท้า ยที่จ ะสำเร็จ การศึก ษาและรายวิช าบัง คับ ที่ด ้อ งสอบผ่านก่อ น

จึงสามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องได้เท่านั้น)
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปีดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖®
๖ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ * ระยะเวลาในการลงทะเบียนส่าช้า (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันการลงทะเบียน)
* ระยะเวลาของการยื่น ร้องขอแก้ระดับคะแนน 1 (คร.๕) และ M (คร.๖)

คำ

ท สี่ ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปยื่นคำร้องที่คณะที่รับผิดขอบ
รายวิชา)

* ระยะเวลาของการเพิ่ม - ถอนรายวิชา (พิมพ์ใบเพิ่ม - ถอนรายวิชาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
ระยะเวลาการ ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโคนผลการเรียน (คร.๒0 - ๒๒)
ระยะเวลาในการตามคำร้องขอเป็ดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.©๒)
(หากไม่ตามคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธลงทะเบียนในรายวิชาทีย่ ื่นคำร้อง)
นักศึกษาตกด้างชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง โดยไม่เสียค่าปรับ

๖ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖ กรกฎาคม ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๖ กรกฎาคม ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๖ กรกฎาคม - *** นักศึกษาภาคกศ.ปซ. ชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงครั้งเดียวผ่านรนาคาร
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
กรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
*** นักศึกษาทุน (กยศ.) และนักศึกษาทุน (กรอ.) ภาคกศ.ปซ. ทุกรุ่น ตรวจสอบสถานะการเป็น
นักศึกษาทุนและตรวจสอบสถานะการโอนในระบบ e-Studentloan หากไม่มีส ถานะเป็น นักศึกษา
ทุน กยศ. หรือ กรอ. ในระบบการลงทะเบียน ให้น ัก ศึก ษาติด ต่องานทุน และแนะแนว (รอติดตาม

ประกาศจากงาบทุนและแนะแนว)
วับหยุด เพื่อจัดสอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดีนทรเทพยวรางกร
ระยะเวลาใบการตามคำร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน (คร.๒0-๒๒)
ระยะเวลาของการยื่น ร้องขอยกเลิก รายวิช า สามารถเทียบโคนผลการเรียนได้ (คร.©

๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๐ สิงหาคม ๑ กัน ยายน ๒๕๖๒
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ วัน สุด ท้า ยของการชำระเงิน ค่า ลงทะเบีย นโดยไม่เสีย ค่า ปรับ หากพ้น กำหนดนี้ต ้อ งเสีย ค่า ปรับ ตาม
ระเบียบการเงิน (หากนักศึกษามีบีญหาเรื่องการชำระค่าลงทะเบียน ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการ

คำ

ท ี่

0)

I
ท ี่
I และงานทะเบียน ก่อนวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงหะเบียนของนักศึกษา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 1 วับสุดท้ายชองการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคกศ.ปช.ทุกรุ่น หากพ้นกำหนดน นี้ ักศึกษา
ไม่มีสิหธึ๋ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
1/
๑ กันยายน ๒๕๖๒ วับสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
/y > ^

๑ กัน ยายน ๒๕๖๒ วับสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนของนักศึกษาทุกรุ่น
๘ กัน ยายน ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๔ - ๑๕ กัน ยายน ๒๕๖๒ สอบปลายภาคประจำภาคการศึก ษาฤดูร ้อ น ปีก ารศึก ษา ๒ ๕๖๑

๑๔ - ๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๒ นัก ศึก ษาภาค ก ศ.ป ข. บัน ทึก ข้อ มูล ยืน ยัน การลงทะเบีย นพร้อ มพิม พ์ใ บ แจ้ง ชำระเงิน ทาง Internet
ประจำภาคการศึก ษาที่ ๑ ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ (รายวิขาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่อ งจากรอผลวิขา

บังคับก่อนให้ลงทะเบียนในข่วงเพิ่ม - ถอนรายวิขา)
๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
๒๓ กัน ยายน ๒๕๖๒
๒๖ กัน ยายน ๒๕๖๒

ส่งผลการเรียนถึงหลักสุตร

เปีดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่งผลการเรียนถึงคณะ
ส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่

กำหนดการ

๑

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

<รี1

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาณห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียนตามวันที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความ
เหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม)
รองอธิการบดี ปฏิบติราชการแทน
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ท ๓๒๔/๒๕๖๒

