
 
 
 
 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  ปฏิทินการเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ภาคปกติ 

ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน  และการจดักิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกดิผลดี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาจึงก าหนดปฏิทินการเรียนการสอน      
และการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  ดังนี้ 

วัน เดือน ป ี  กิจกรรม 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มคอ.๓ : น าส่งแบบรายงานก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑ สัปดาห ์
อาจารยผ์ู้สอนหรืออาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวิชา, ประธานหลักสูตรลงนามในเอกสาร และส่งเอกสารต้นฉบับ   
ให้คณะรวบรวม 

๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาบันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนและเลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินทาง Internet
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระยะเวลาการยืน่ค าร้องขอโอนผลการเรยีนและการเทียบโอนผลการเรียน 

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 วันเร่ิมต้นยื่นค าร้องที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ ช้ัน ๘ 
  นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธย์ื่นค าร้องแสดงความจ านงการลงทะเบียน 
  วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์
  บ.๑๑  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก (ยื่นค าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 
  บ.๑๒  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ยื่นค าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 
  บ.๑๓  ภาคนิพนธ์ระดับปรญิญาโท แผน ข (ยื่นค าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๑) 
  ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๒) 
  ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.๖) 
  ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
  ขอสอบประมวลความรู้  (นักศึกษาปริญญาโท  แผน ข) 
  ขอสอบวัดคุณสมบตัิ  และภาษาตา่งประเทศ  (นักศึกษาปริญญาเอก) 
  ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพเิศษ 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ – 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

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

๑๘ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าชา้ (ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้ท าการยืนยันการลงทะเบียน) 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง 

  ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
  ขอสอบประมวลความรู้  (นักศึกษาปริญญาโท  แผน ข) 
  ขอสอบวัดคุณสมบตัิ  และภาษาตา่งประเทศ  (นักศึกษาปริญญาเอก) 
  ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพเิศษ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันหยุด วันสิ้นปี 



-๒- 
 

วัน เดือน ป ี  กิจกรรม 
มกราคม ๒๕๖๕ 

๓ มกราคม ๒๕๖๕ วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้าย 

  การช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไมเ่สียค่าปรับ หากพ้นก าหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ 
  การยื่นค าร้องแสดงความจ านงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์ 
  บ.๑๑  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก (ยื่นค าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 
  บ.๑๒  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ยื่นค าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 
  บ.๑๓  ภาคนิพนธ์ระดับปรญิญาโท แผน ข (ยื่นค าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ – 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบยีนงวดที่ ๒ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแสดงความจ านงการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์พมิพ์ใบ  ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง  Internet  และช าระเงินค่าลงทะเบียน                  
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  หรือเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ 7-Eleven ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
(หากนักศกึษามีปัญหาเร่ืองการช าระค่าลงทะเบียน ให้ติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสุดท้ายของการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา วันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 
ระยะเวลาของการขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย (ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
ภาคนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว) 

๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ วันหยุด วันมาฆบูชา 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของ 
  การช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒ และค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์ โดยไม่เสียค่าปรับ  
หากพ้นก าหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ 
 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

เรียบร้อยแล้ว) 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา   

หากพ้นก าหนดนีน้ักศึกษาไม่มีสทิธิ์ช าระค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน (คร.๘) 

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

เมษายน ๒๕๖๕ 
๔ เมษายน ๒๕๖๕ วันสอนชดเชยวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๕ เมษายน ๒๕๖๕ วันสอนชดเชยวันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ 
๖ เมษายน ๒๕๖๕ วันหยุด วันจักรี 
๗ เมษายน ๒๕๖๕ วันสอนชดเชยวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

สอบปลายภาค ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ วันหยุด  วันสงกรานต์ 



-๓- 
 

วัน เดือน ป ี  กิจกรรม 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งผลการเรียนถึงสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันหยุด  วันฉัตรมงคล 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งผลการเรียนถึงบัณฑติวิทยาลยั 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันหยุด  วันพืชมงคล 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันหยุดชดเชย  วันวิสาขบูชา 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มคอ.๕ : น าส่งแบบรายงานภายใน ๑๔ วัน นับจากวันส่งผลการเรียนถึงหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ประธานหลักสูตรลงนามในเอกสาร และส่งเอกสารต้นฉบับให้คณะรวบรวม 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งผลการเรียนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันหยุด  วันอาสาฬหบูชา 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันหยุด  วันเข้าพรรษา 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันหยุด วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ มคอ.๗ : น าส่งแบบรายงานหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ๖๐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ประธานหลักสูตร,  

คณบดีลงนามในเอกสาร และส่งเอกสาร ต้นฉบับให้คณะรวบรวม 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่  ๐๐๕๐/๒๕๖๔ 


