ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
--------------------------เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน ประจํา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี มหาวิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนดังนี้
๕ กรกฎาคม - ระยะเวลาการยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคกศ.ปช.
๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๕ กรกฎาคม - นักศึกษาชั้นปีอนื่ ๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบ ทบ.๖ ทาง Internet ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอน)
๑๕-๑๘,๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติทั้งหมด เข้าอบรมการลงทะเบียน พบที่ปรึกษาและแนะนําสถานที่ต่างๆ
ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย (ดูจากเอกสารวันรายงานตัว)
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต
๑๗ กรกฎาคม - ระยะเวลาการยื่นคําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙ กรกฎาคม - ระยะเวลาในการตามคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามภาคกับนักศึกษาภาคกศ.ปช.
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒๑ กรกฎาคม - ระยะเวลาการยื่นคําร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ(คร.๗) และคําร้องขอเรียนร่วม(คร.๑๒)
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตรวจสอบกลุ่มรายวิชาเลือกเสรีทสี่ ามารถเปิดได้ทาง Internet หรือตรวจสอบจากประกาศของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ และลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีใหม่ในกรณีที่รายวิชาเดิมไม่สามารถเปิดได้
ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ **ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า(สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทําการยืนยันการลงทะเบียน)
**ระยะเวลาของการยื่นคําร้องแก้ระดับคะแนน I (คร.๕) และ M (คร.๖) ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน(สําหรับวิชาศึกษาทั่วไปยื่นคําร้องที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชา)
**ระยะเวลาของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา(พิมพ์ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
๔-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระยะเวลาในการตามคําร้องที่ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ(คร.๗) และคําร้องขอเรียนร่วม(คร.๑๒)
(ถ้าไม่ตามคําร้องภายในระยะเวลาที่กําหนดไม่มีสิทธิล์ งทะเบียนในรายวิชาที่ยื่นคําร้อง)
๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน ชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (นักศึกษาที่มีความประสงค์จะชําระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมด
เพียงครั้งเดียวให้ชําระเงินภายในกําหนดระยะเวลาของงวดที่ ๑ เท่านั้น)
๔ สิงหาคม - ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค(นักศึกษาต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียง
๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งเดียวก่อน)
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกําหนดนี้ต้องเสียค่าปรับ
ตามระเบียบการเงินฯ

-๒๒๕ กันยายน - ระยะเวลาในการตามคําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๕ กันยายน - ระยะเวลาของการยื่นคําร้องขอยกเลิกรายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๙ กันยายน - งดการเรียนการสอน สัปดาห์สอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉพาะ
๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายวิชาที่จัดสอบโดยโปรแกรมวิชาที่ประสานงานกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๙ กันยายน - นักศึกษาชั้นปีอนื่ ๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน ชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ หยุดวันปิยมหาราช
๒๔, ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ งดการเรียนการสอนเนื่องจากอยูใ่ นช่วงพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกําหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตาม
ระเบียนการเงินฯ
๓-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นักศึกษาทุน(กยศ.) ชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาทุน(กรอ.) ตรวจสอบ
สถานะการชําระเงินลงทะเบียนหากสถานะแจ้งว่า ”มีรายการค้างชําระ” ให้นักศึกษาทุนติดต่องานกองทุน

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีอนื่ ๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการ
เรียน หากพ้นกําหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ชําระเงินค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอลาพักการเรียน
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันสอนชดเชยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๙ มกราคม ๒๕๕๘
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ - นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนและ
๙ มกราคม ๒๕๕๘ เลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบ ทบ.๖ ทาง Internet ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอน)
๕-๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ระยะเวลาการยื่นคําร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน(คร.๒๐-๒๒)
ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ส่งผลการเรียนถึงโปรแกรมวิชา
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ส่งผลการเรียนถึงคณะ
๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ส่งผลการเรียนถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ ๕๐๔/๒๕๕๗

