ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา
ที่ 025/2564
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
-------------------------------เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
43(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
ที่

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

1
2
3
4
5
6

เทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนผลการศึกษา
ลงทะเบียนและชําระเงิน
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
เปิดภาคการศึกษา
วันเริ่มนับค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
(วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา
ช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งจํานวน
ช่วงถอน รายวิชาโดยบันทึกผลการศึกษาเป็น W
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบกรณีสอบซ้ําซ้อนกลางภาค
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบกรณีสอบซ้ําซ้อน
กลางภาค
สอบกลางภาค
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบกรณีพิเศษกลางภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ
กลางภาคการศึกษา
นักศึกษาสอบกรณีพิเศษกลางภาคการศึกษา
พิธีไหว้ครู
วันสิ้นสุดการชําระเงิน
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาระบบออนไลน์
นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
วันสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบกรณีสอบซ้ําซ้อนปลายภาค
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบกรณีสอบซ้ําซ้อน
ปลายภาค

อ. 11 พ.ค. – จ. 7 มิ.ย. 64
จ. 24 พ.ค. – จ. 7 มิ.ย. 64

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

อ. 8 มิ.ย. 64
อ. 8 มิ.ย. 64

อ. 28 ก.ย. – จ. 25 ต.ค. 64
อ. 11 – จ. 25 ต.ค. 64
ส. 19 มี.ค. 65
อ. 25 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
พฤ. 20 – ศ. 21 พ.ค. 64
อ. 26 ต.ค. 64
อ. 22 มี.ค. 65
อ. 26 ต.ค. 64
อ. 22 มี.ค. 65

อ. 8 – อ. 22 มิ.ย. 64
อ. 29 มิ.ย. 64
ศ. 23 ก.ค. 64
อ. 20 – ศ. 30 ก.ค. 64
ส. 31 ก.ค. 64

ตามประกาศของวิทยาลัย
อ. 26 ต.ค. – อ. 9 พ.ย. 64
อ. 16 พ.ย. 64
ศ. 3 ธ.ค. 2564
อ. 30 พ.ย. – พฤ. 9 ธ.ค. 64
ส. 11 ธ.ค. 64

อ. 3 – ศ. 13 ส.ค. 64
อ. 3 – ส. 21 ส.ค. 64
พ. 25 ส.ค. 64

อ. 14 – ศ. 24 ธ.ค. 64
อ. 26 – ศ. 29 เม.ย. 65
อ. 14 ธ.ค. 64 – ส. 8 ม.ค. 65
พ. 12 ม.ค. 65
-

พ. 1 – ส. 4 ก.ย. 64

พ. 19 – ส. 22 ม.ค. 65
ตามประกาศของวิทยาลัย
ส. 12 ก.พ. 65
อ. 8 ก.พ. – ศ. 11 มี.ค. 65
อ. 8 ก.พ. – ศ. 11 มี.ค. 65
ศ. 18 ก.พ. 65
ส. 26 ก.พ. 65
อ. 15 – ศ. 25 ก.พ. 65
ส. 26 ก.พ. 65

ส. 18 ก.ย. 64
อ. 14 ก.ย. – ศ. 15 ต.ค. 64
อ. 14 ก.ย. – ศ. 15 ต.ค. 64
ศ. 24 ก.ย. 64
ส. 2 ต.ค. 64
อ. 21 ก.ย. – ศ. 1 ต.ค. 64
ส. 2 ต.ค. 64

อ. 22 – อ. 29 มี.ค. 65
อ. 5 เม.ย. 65
ศ. 22 เม.ย. 65
-

ส. 14 พ.ค. 65
อ. 17 พ.ค. – ศ. 3 มิ.ย. 65
อ. 17 พ.ค. – ศ. 3 มิ.ย. 65
ศ. 20 พ.ค. 65
ส. 28 พ.ค. 65
อ. 17 – ศ. 27 พ.ค. 65
ส. 28 พ.ค. 65

2

ที่

กิจกรรมม

ภาคการศึกษาที
ก ่1

25 สอบปลายภาคการรศึกษา
26 นักศึ
ก กษายื่นคําร้องขอสอบกรณีพิพิเศษปลายภาคกการศึกษา
27 ประกาศรายชื่อนักศึ
ก กษามีสิทธิ์สอบกรณี
อ
พิเศษปลลายภาค
การศึกษา
28 นักศึ
ก กษาสอบกรณี
ณีพิเศษปลายภาาคการศึกษา
29 ปิดภาคการศึ
ด
กษา (นักศึกษา)
30 ประกาศผลสอบ
31 ยืนคํ
น่ าร้องขอแก้ไขผลการศึ
ข
กษาที่มีสัญลักษณ์ I
32 ปัจฉิ
จ มนิเทศผู้สําเร็ร็จการศึกษา
33 พิธีธปี ระสาทปริญญาบั
ญ ตร

ภาคการศึศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดู
ษ ร้อน

ออ. 5 – ศ. 15 ต..ค. 64
อ 5 – ศ. 22 ต..ค. 64
อ.
พ 27 ต.ค. 64
พ.

อ. 1 – ศ. 11 มี.ค. 65
อ. 1 – ส. 19 มี.ค. 65
พ. 23 มี.ค. 655

อ. 31 พ.ค. – ศ. 3 มิ.ย. 65
อ. 31 พ.ค. – ส.. 11 มิ.ย. 65
พ. 15 มิ.ย. 65

พพ. 3 – ส. 6 พ.ยย. 64
ส 16 – จ. 25 ต.ค.
ส.
ต 64
อ 2 – ศ. 5 พ.ยย. 64
อ.
อ 2 พ.ย. 64 – ส.
อ.
ส 26 ก.พ. 65

พ. 30 มี.ค. – สส. 2 เม.ย. 65
ส. 12 มี.ค. – จจ. 6 มิ.ย. 65
อ. 29 มี.ค. – ศศ. 1 เม.ย. 65
อ. 29 มี.ค. – สส. 1 ต.ค. 65
ต
ตามประกาศขอ
องวิทยาลัย
ต
ตามประกาศขอ
องวิทยาลัย

พ. 22 – ส. 25
2 มิ.ย. 65
ส. 4 – จ. 6 มิ.ย. 65
อ. 21 – ศ. 24 มิ.ย.64
อ. 21 มิ.ย. – ส.
ส 1 ต.ค. 65

หมายเหตุ การสอบกลางภภาคภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
2 ให้อาจารยย์ผู้สอนเป็นผู้ดําเนิ
า นการจัดสอบบตามตารางเรียน
ย
ต
ตารางสอน
และะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคว
ย
วามเหมาะสม
ประกาาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2

(รองศาสตรราจารย์ ดร.วิภาส
า ทองสุทธิ์)
อธิการบดี

