ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์)
ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
--------------------------เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดปฏิทินการเรียนการสอนดังนี้
๒๘ กันยายน –
๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒๘ ตุลาคม –
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระยะเวลาการยืน่ คําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)

ระยะเวลาการยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคปกติ
(นักศึกษาตกค้างและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้เท่านั้น)
นักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่น ๑๓(ปริญญาตรี ๕ ปี), ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน
และเลือกรายวิชาเลือกเสรีพร้อมพิมพ์ใบ ทบ.๖ ทาง Internet (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้
เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอน)
๒-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาในการตามคําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)
๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาการยืน่ คําร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ(คร.๗) และคําร้องขอเรียนร่วม(คร.๑๒) (เฉพาะนักศึกษา
ตกค้าง,นักศึกษาปีสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาและรายวิชาบังคับที่ต้องสอบผ่านก่อนจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาต่อเนือ่ งได้เท่านั้น)
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ระยะเวลาของการยื่นคําร้องขอถอนรายวิชาทีส่ ามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๙-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาในการตามคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคปกติ
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค(นักศึกษาต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียง
๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ครั้งเดียวก่อน)
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ **ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า(สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทาํ การยืนยันการลงทะเบียน)
**ระยะเวลาของการยื่นคําร้องแก้ระดับคะแนน I (คร.๕) และ I*,M (คร.๖) ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน(สําหรับวิชาศึกษาทั่วไปยื่นคําร้องที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชา)
**ระยะเวลาของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา(พิมพ์ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
๙ พฤศจิกายน – ระยะเวลาในการตามคําร้องขอเปิดสอนกรณีพเิ ศษ(คร.๗) และคําร้องขอเรียนร่วม(คร.๑๒)
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ถ้าไม่ตามคําร้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอยื่นคําร้อง)
๙ พฤศจิกายน – นักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่น ๑๓(ปริญญาตรี ๕ ปี), ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ ชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑
๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (นักศึกษาที่มีความประสงค์จะชําระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวให้ชําระเงินภายในกําหนดระยะเวลาของงวดที่ ๑ เท่านั้น)
๙ พฤศจิกายน – นักศึกษาตกค้าง ชําระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงิน กองคลัง
๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่น ๑๓(ปริญญาตรี ๕ ปี), ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ ตรวจสอบกลุ่มรายวิชาเลือกเสรีที่
สามารถเปิดได้ทาง Internet หรือตรวจสอบจากประกาศของสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และเลือกรายวิชา
เลือกเสรีใหม่ในกรณีที่รายวิชาเดิมไม่สามารถเปิดได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกําหนดนีต้ ้องเสียค่าปรับ
ตามระเบียนการเงินฯ
๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาตกค้าง โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกําหนดนี้ต้อง
เสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – นักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่น ๑๓(ปริญญาตรี ๕ ปี), ๑๔, ๑๕, ๑๖ ชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

-๒๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระยะเวลาการยืน่ คําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)
ของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกําหนดนีต้ ้องเสียค่าปรับ
ตามระเบียบการเงินฯ
๑๘-๑๙, ๒๕-๒๖ นักศึกษาทุน(กยศ.)และนักศึกษาทุน(กรอ.) ภาคกศ.ปช. ทุกรุ่น ตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาทุน
มกราคม ๒๕๕๗ หากไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาทุน กยศ. หรือ กรอ. ในระบบการลงทะเบียน ให้นักศึกษาติดต่องานทุน
และแนะแนว
๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคปกติ
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคกศ.ปช. ทุกรุ่น หากพ้นกําหนดนีน้ ักศึกษาไม่มี
สิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอลาพักการเรียนของนักศึกษาทุกรุ่น
๒๑ กุมภาพันธ์ – ระยะเวลาในการตามคําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)
๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑-๒, ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วันสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๘-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่น ๑๓(ปริญญาตรี ๕ ปี), ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน
พร้อมพิมพ์ใบ ทบ.๖ ทาง Internet ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนือ่ งจากรอผลวิชาบังคับก่อน ให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอน)
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา(รายละเอียดดูจากประกาศของกองพัฒนานักศึกษา)
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงโปรแกรมวิชา
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงคณะ
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เศาวนิต เศาณานนท์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ ๗๒๖ /๒๕๕๖

