
                                                                     
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา 
ท่ี 025/2564 

  เรื่อง   ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ปีการศึกษา  2564 
-------------------------------- 

เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
43(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังท่ี 7 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564     
จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

1 เทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนผลการศึกษา  อ. 11 พ.ค. – จ. 7 มิ.ย. 64 อ. 28 ก.ย. – จ. 25 ต.ค. 64 - 
2 ลงทะเบียนและชําระเงิน  จ. 24 พ.ค. – จ. 7 มิ.ย. 64 อ. 11 – จ. 25 ต.ค. 64 ส. 19 มี.ค. 65 
3 ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 อ. 25 พ.ค. 64 เป็นต้นไป 
4 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1  พฤ. 20 – ศ. 21 พ.ค. 64 

5 เปิดภาคการศึกษา  อ. 8 มิ.ย. 64 อ. 26 ต.ค. 64 อ. 22 มี.ค. 65 
6 วันเร่ิมนับค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า  

(วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท) 
อ. 8 มิ.ย. 64 อ. 26 ต.ค. 64 อ. 22 มี.ค. 65 

7 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา ตามประกาศของวิทยาลัย 

8 ช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนคร่ึงจาํนวน อ. 8 – อ. 22 มิ.ย. 64 อ. 26 ต.ค. – อ. 9 พ.ย. 64 อ. 22 – อ. 29 มี.ค. 65 
9 ช่วงถอน รายวิชาโดยบันทึกผลการศึกษาเป็น W อ. 29 มิ.ย. 64 อ. 16 พ.ย. 64 อ. 5 เม.ย. 65 
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบกลางภาค ศ. 23 ก.ค. 64 ศ. 3 ธ.ค. 2564 ศ. 22 เม.ย. 65 
11 นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบกรณีสอบซํ้าซ้อนกลางภาค อ. 20 – ศ. 30 ก.ค. 64 อ. 30 พ.ย. – พฤ. 9 ธ.ค. 64 - 
12 ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธ์ิสอบกรณีสอบซํ้าซ้อน 

กลางภาค 
ส. 31 ก.ค. 64 ส. 11 ธ.ค. 64 - 

13 สอบกลางภาค อ. 3 – ศ. 13 ส.ค. 64 อ. 14 – ศ. 24 ธ.ค. 64 อ. 26 – ศ. 29 เม.ย. 65 
14 นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบกรณีพิเศษกลางภาคการศึกษา อ. 3 – ส. 21 ส.ค. 64 อ. 14 ธ.ค. 64 – ส. 8 ม.ค. 65 - 
15 ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธ์ิสอบกรณีพิเศษ 

กลางภาคการศึกษา 
พ. 25 ส.ค. 64 พ. 12 ม.ค. 65 - 

16 นักศึกษาสอบกรณีพิเศษกลางภาคการศึกษา พ. 1 – ส. 4 ก.ย. 64 พ. 19 – ส. 22 ม.ค. 65 - 
17 พิธีไหว้ครู ตามประกาศของวิทยาลัย 
18 วันสิ้นสุดการชําระเงิน ส. 18 ก.ย. 64 ส. 12 ก.พ. 65 ส. 14 พ.ค. 65 
19 ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาระบบออนไลน ์ อ. 14 ก.ย. – ศ. 15 ต.ค. 64 อ. 8 ก.พ. – ศ. 11 มี.ค. 65 อ. 17 พ.ค. – ศ. 3 มิ.ย. 65 
20 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาย่ืนคําร้องขอสาํเร็จการศึกษา อ. 14 ก.ย. – ศ. 15 ต.ค. 64 อ. 8 ก.พ. – ศ. 11 มี.ค. 65 อ. 17 พ.ค. – ศ. 3 มิ.ย. 65 
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ศ. 24 ก.ย. 64 ศ. 18 ก.พ. 65 ศ. 20 พ.ค. 65 
22 วันสิ้นสุดภาคการศึกษา  ส. 2 ต.ค. 64 ส. 26 ก.พ. 65 ส. 28 พ.ค. 65 
23 นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบกรณีสอบซํ้าซ้อนปลายภาค อ. 21 ก.ย. – ศ. 1 ต.ค. 64 อ. 15 – ศ. 25 ก.พ. 65 อ. 17 – ศ. 27 พ.ค. 65 
24 ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธ์ิสอบกรณีสอบซํ้าซ้อน 

ปลายภาค 
ส. 2 ต.ค. 64 ส. 26 ก.พ. 65 ส. 28 พ.ค. 65 
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