ประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฎนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักสีกษาภาคปกติ
ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุคาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏินัติการทางวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียน
รายวิช าปฏิบ ัต ิก ารทางวิช าชีพ ครู ประจำภาคการศึก ษาที่ ๑ ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ เป็น,โ ปด้ว ยความเรียบร้อ ยและเกิด ผลดี
มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๒๕/๒๕๖๒ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดปฏิทิน
การเรียนการสอนดังนี้
๑๗ - ๒๓ มถุนายน ๒๕๖๒ นัก ศึก ษาบัน ทึก ข้อ มูล ยืน ยัน การลงทะเบียนและเลือ กรายวิช าเลือ กเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้ง
ชำระเงินทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ไม่ได้เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชา)
๑๗ มิถุนายน - ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอเปีดสอบกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.®๒)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เฉพาะนัก ศึก ษาตกค้าง นัก ศึก ษาปีส ุด ท้า ยที่จ ะสำเร็จ การศึก ษาและรายวิข าบัง คับ ที่ต ้อ ง
สอบผ่านก่อน จึงสามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องไค้เท่าบั้น)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน - ระยะเวลาในการตามคำร้องขอเปีดสอนกรณีพิเศษ (คร.๗) และคำร้องขอเรียนร่วม (คร.®๒)
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (หากไม่ตามคำร้องภายใบระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธึ๋ลงหะเบียนในรายวิชาที่ยื่นคำร้อง)
๒๔ มิถุนายน - * ระยะเวลาใบการลงทะเบียนล่าช้า (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ไค้ทำการยืนยับการลงทะเบียน)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ * ระยะเวลาของการยื่นคำร้องแก้ระดับคะแนน 1 (คร.๕) และ M (คร.๖)
ทีส่ ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปยื่นคำร้องทีค่ ณะทีร่ ับผิดชอบ
รายวิชา)
* ระยะเวลาของการเพิ่ม - ถอนรายวิชา (พิมพ์ใบเพิ่ม - ถอนรายวิขาเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน)
๒๔ มิถุนายน - ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโคนผลการเรียน (คร.๒0 - ๒๒)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน - ** นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เชอร์วิส
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ (นักศึกษาที่มีความประสงคํจะชำระเงินค่าลงทะเบียน
แบบเหมาจ่ายทั่งหมดเพียงครั้งเดียวให้ชำระเงิน ภายในกำหนดระยะเวลาของงวดที่ ๑
เท่าบั้น)
** นักศึกษาทุบ กยศ. และนักศึกษาทุน กรอ. ตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาทุนและ
ตรวจสอบสถานะการโอนในระบบ e-Studentloan หากไม่มสิ ถานะเป็นนักศึกษาทุน กยศ.
หรือ กรอ. ในระบบการลงทะเบียนให้น ักศึกษาติดต่องานทุนและแนะแนว (รอติดตาม
ประกาศจากงานทุนและแนะแนว)
๒๔ มิถุนายน - นักศึกษาตกค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงิน กองคลัง
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบข้อมล“การปิด รายวิช าเลือ กเสรี”ทาง Internet และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ราย่วิชาเลือกเสรีที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันอาสาพาหมูชา
k 1
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันเข้าพรรษา

-๒-

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันหยุดขดเชย วันเฉลิมพระซนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกร
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วัน สุด ท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นงวดที่ • โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้น กำหนดนี้
ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
๕ สิงหาคม - ระยะเวลาในการตามคำร้องขอโอนผลการเรียบและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.๒๐ - ๒๒)
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
่ ามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ (ดร.©๐)
๕ สิงหาคม - ระยะเวลาของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาทีส
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกี ิตึ๋ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
๑๓ สิงหาคม - นักสีกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ (หากนัก สีก ษามีบ ีญ หาเรื่อ งการชำระค่า ลงทะเบีย น ให้ต ิด ต่อ ที่ส ำนัก ส่ง เสริม วิช าการ
และงานทะเบีย น ก่อ น วัน สุด ท ้า ยของการชำระเงิน ค่า ลงท ะเบ ีย น ของน ัก สีก ษา
วับที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒)
๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทดสอบ เรียนระหว่างภาคประจำภาคการสิกษาที่ © ปีการสีกษา ๒๕๖๒
เฉพาะรายวิชาทีห่ ลักสูตรประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงาบทะเบียนให้จัดสอบ
๑๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักสีกษาภาค กศ.ปซ.
๒๑ กันยายน - ระยะเวลาในการตามคำร้องลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาค กศ.!เข.
๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒๑ กันยายน - นักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนข้ามภาคกับ นักศึกษาภาค กศ.ปซ. ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้ามภาค โดยไม่เสียค่าปรับ (นักสีกษาต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียง
ครั้งเดียวก่อน)
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ วัน สุด ท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบีย นงวดที่ ๒ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้น กำหนดนี้
ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ วับสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักสีกษา หากพ้นกำหนดนี้นักสีกษาไม่มีลิทร
ชำระเงินค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการสีกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักสีกษา
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วับสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน
๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ งดการเรียนการสอนเนื่องจากอยู่ใบช่วงพระราขพีธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการสิกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันหยุดขดเชย วันคล้ายวันสวรรคตชองพระบาทสมเด็จพระบรมซนกาธิเบศร มหา พลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ งดการเรียบการสอบเนื่องจากอยู่ในช่วงพระราขพีธีพระราชทาบปริญญาบัตร
ประจำปีการ กษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสอนซดเชยวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสอนซดเชยวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันหยุด วันปียมหาราช
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสอบซดเชยวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสอนซดเชยวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายชองการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๒๘ - ๓® ตุลาคม ๒๕๖๒, สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒,
๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วับปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่
ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิซาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งผลการเรียนถึงหลักสูตร
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งผลการเรียนถึงคณะ
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน
๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักศึกษาบัน ทีกข้อมูลยืนยัน การลงทะเบียนและเลือกรายวิซ าเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้ง
ซำระเงินทาง Internet ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนไม่ได้เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนใบช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชา)
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการขำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
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ครั้งที่
๑
๒
๓
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หมายเหตุ

กำหนดการ
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี๋ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา พ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียนตามวันที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
นัดหมายตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม)
รองอธิการบดี ปฏินัติราซการแทน
อธิการบดี
ที ๔๗๙/๒๕๖๒

