
 
 
 
 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  ปฏิทินการเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ภาคปกติ 

ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน  และการจดักิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกติ  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกดิผลดี บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงก าหนดปฏิทินการเรียนการสอน                 
และการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  ดังนี้ 

วัน เดือน ป ี  กิจกรรม 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันเร่ิมต้นยื่นค าร้องที่ห้องส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร  ๙  ช้ัน  ๘ 
  บ.๑๑  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก 
  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  (บ.๑) 
  ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  (บ.๒) 
  ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  (บ.๖) 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

นักศึกษาบันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนและเลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินทาง Internet
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระยะเวลาการยืน่ค าร้องขอโอนผลการเรยีนและการเทียบโอนผลการเรียน  

 ระยะเวลาในการลงทะเบียนลา่ช้า (ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้ท าการยืนยันการลงทะเบียน) 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา  
ทั่วประเทศ (นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะช าระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงคร้ังเดียว  
ให้ช าระเงินภายในก าหนดระยะเวลาของงวดที่ ๑ เท่านั้น) 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันหยุด วันสิ้นปี  
มกราคม ๒๕๖๔ 

๑ มกราคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันขึ้นปีใหม่  
๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรบั  หากพ้นก าหนดนี้ ต้องเสียค่าปรับ 

ตามระเบียบการเงินฯ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบยีนงวดที่ ๒ และนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแสดงความจ านงการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์พมิพ์ใบ  ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง  Internet  และช าระเงินค่าลงทะเบียน                  
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  หรือเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ 7-Eleven ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาของการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว) 

๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ วันหยุด วันมาฆบูชา 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นก าหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของ 

  การช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ และค่าลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธข์องนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หากพ้นก าหนดนี้นกัศึกษาไม่มสีิทธิ์ช าระค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพ่ือรักษา 
สภาพการเป็นนักศกึษา 
 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ท่ีสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว) 



 
-๒- 

 
วัน เดือน ป ี  กิจกรรม 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของ 

-การยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน 
- การยื่นค าร้องพร้อมเอกสาร ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบยีนวิทยานพินธ์/ภาคนิพนธ์ (นักศึกษาที่ยื่นเอกสารไม่ทัน
ก าหนด ให้ลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป) 
  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  (บ.๑) 
  ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  (บ.๒) 
  ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  (บ.๖) 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสอนชดเชยวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสอนชดเชยวันพฤหัสบดีที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสอนชดเชยวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสอนชดเชยวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 

 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ -  

๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
สอบปลายภาค ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เมษายน ๒๕๖๔ 
๕ เมษายน ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖ เมษายน ๒๕๖๔ วันหยุด วันจักรี 

๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ -  
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

วันปิดภาคการศึกษา 

๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ วันหยุด  วันสงกรานต์ 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงบัณฑติวิทยาลยั 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ    กรณีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรมีการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเป็นอย่างอื่น หรือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ต้องปิดสถานศึกษาซ้อนทับ
ปฏิทินการศึกษา  ให้ผูส้อนจัดท าบันทึกสอนชดเชยด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม และให้เวลาการจัดการเรยีนการสอนชดเชยเทียบเท่ากับเวลาปกต ิ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๔   พฤศจกิายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
 
ที ่  


