ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกาหนดปฏิทินการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
วัน เดือน ปี

กิจกรรม
กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๒ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นักศึกษาบันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนและเลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินทาง Internet
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 ระยะเวลาการยื่นคาร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันเริ่มต้นยื่นคาร้องที่ห้องสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ ชั้น ๘
 บ.๑๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก
 ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑)
 ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒)
 ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖)
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าช้า (สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทาการยืนยันการลงทะเบียน)
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั่วประเทศ (นักศึกษาที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงครั้งเดียว
ให้ชาระเงินภายในกาหนดระยะเวลาของงวดที่ ๑ เท่านั้น)
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑
กันยายน ๒๕๖๔
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ -  นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แสดงความจานงการลงทะเบียน
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ พิมพ์ใบ ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง Internet และชาระเงินค่าลงทะเบียน
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
(หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการชาระค่าลงทะเบียน ให้ติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสุดท้ายของการชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
 ระยะเวลาของการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (สาหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
ภาคนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ วันหยุด วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

-๒วัน เดือน ปี
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กิจกรรม
ตุลาคม ๒๕๖๔
วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันสุดท้ายของ
 การชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ และค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (สาหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว)
วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หากพ้นกาหนดนีน้ ักศึกษาไม่มีสทิ ธิ์ชาระค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
วันสุดท้ายของ
- การยื่นคาร้องขอลาพักการเรียน
- การยื่นคาร้องพร้อมเอกสาร สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (นักศึกษาที่ยื่นเอกสารไม่ทัน
กาหนด ให้ลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป)
 ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑)
 ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒)
 ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖)
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันสอนชดเชยวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔
๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงบัณฑิตวิทยาลัย
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งผลการเรียนถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ทานอก)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ ๐๐๒๕/๒๕๖๔

