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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
____________________________

เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จึงกาหนดปฏิทินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
วัน เดือน ปี
๘-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
๘ กันยายน ๒๕๖๑

๘ กันยายน๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม
กันยายน ๒๕๖๑
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา
ทาง Internet
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันเริ่มต้นยื่นคาร้องที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ ชั้น ๘
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ยื่นคาร้องแสดงความจานงการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
บ.๑๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก
บ.๑๒ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
บ.๑๓ ภาคนิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ข
 ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑)
 ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒)
 ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖)
 ขอเทียบโอนผลการเรียน
 ขอแก้ระดับคะแนน I และ M
 ขอสอบประมวลความรู้ (นักศึกษาปริญญาโท แผน ข)
 ขอสอบวัดคุณสมบัติ และภาษาต่างประเทศ (นักศึกษาปริญญาเอก)
 ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา พิมพ์ใบ ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง Internet และชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ (นักศึกษาที่มีความประสงค์
จะชาระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงครั้งเดียวให้ชาระเงินภายในกาหนดระยะเวลาของงวดที่ ๑ เท่านั้น)
**ยกเว้นนักศึกษารหัส ๖๑ ที่ชาระค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ ในวันรายงานตัวแล้ว ให้ชาระค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒
ตามกาหนดของปฏิทินการศึกษา**
ประชุมตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๖๑ ทุกรุ่นทุกหมู่เรียน เวลา ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ อาคาร ๙ ชั้น ๘ (ขอความร่วมมือให้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน)
วันสุดท้ายของการยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา
**ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า (สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทาการยืนยันการลงทะเบียน)
ตุลาคม ๒๕๖๑
วันสุดท้ายของ
 การชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกาหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ
 ขอเทียบโอนผลการเรียน
 ขอแก้ระดับคะแนน I และ M
 ขอสอบประมวลความรู้ (นักศึกษาปริญญาโท แผน ข)
 ขอสอบวัดคุณสมบัติ และภาษาต่างประเทศ (นักศึกษาปริญญาเอก)
 ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ

-๒วัน เดือน ปี
๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑ พฤศจิกายน ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖ มกราคม ๒๕๖๒
๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรม
ตุลาคม ๒๕๖๑
วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องแสดงความจานงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
บ.๑๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก
บ.๑๒ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
บ.๑๓ ภาคนิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ข
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันเริ่มต้นยื่นคาร้อง
 ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (สาหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ พิมพ์ใบลงทะเบียน ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง Internet
และชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธันวาคม ๒๕๖๑
วันสุดท้ายของ
 การชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชางวดที่ ๒ และค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยไม่เสียค่าปรับ
หากพ้นกาหนดนี้ นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของการเงินฯ
 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (สาหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หากพ้นกาหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ชาระค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
วันสุดท้ายของ
 การยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนของนักศึกษาทุกรุ่น
 การยื่นคาร้องพร้อมเอกสาร สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (นักศึกษาที่ยื่นเอกสารไม่ทันกาหนด
ให้ลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป)
 ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑)
 ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒)
 ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖)
วันหยุด วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
มกราคม ๒๕๖๒
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สอบปลายภาคประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ส่งผลการเรียนถึงสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ส่งผลการเรียนถึงบัณฑิตวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่งผลการเรียนถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
* หมายเหตุ กาหนดการพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ ๖๕/๒๕๖๑

