
                                                                                                           
 

 

ประกาศวิทยาลัยนครราชสมีา 

ที่ 026/2564 

  เรื่อง   ปฏิทินการศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคสมทบ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 

 

-------------------------------- 

 

เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกําหนด

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้   

 
 

ที ่ กิจกรรม 
BC.1/64 

(ส. 10 ก.ค. – อา. 3 ต.ค. 64) 

BC.2/64 

(ส. 16 ต.ค. 64 – อา. 16 ม.ค. 65) 

BC.3/64 

(ส. 29 ม.ค. – อา. 1พ.ค. 65) 

BC.4/64 

(อา. 15 พ.ค. – อา. 31 ก.ค. 65) 

1 เทยีบโอนรายวิชา/เทยีบโอนผลการศึกษา  พ. 9 ม.ิย. – พฤ. 8 ก.ค. 64 พ. 15 ก.ย. – พฤ. 14 ต.ค. 64 พ. 29 ธ.ค. 64 – พฤ. 27 ม.ค. 65 ศ. 14 เม.ย. – ศ. 13 พ.ค. 65 

2 ลงทะเบียนและชําระเงิน  ศ. 25 ม.ิย. – พฤ. 8 ก.ค. 64 ศ. 1 – พฤ. 14 ต.ค. 64 ศ. 14 – พฤ. 27 ม.ค. 65 ส. 30 เม.ย. – ศ. 13 พ.ค. 65 

3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามประกาศของวิทยาลัย 

4 เปิดภาคการศึกษา  ส. 10 ก.ค. 64 ส. 16 ต.ค. 64 ส. 29 ม.ค. 65 อา. 15 พ.ค. 65 

5 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา ตามประกาศของวิทยาลัย 

6 ช่วงถอน รายวชิาโดยไม่บันทึกผล 

การศึกษาเป็น W 

ส. 10 – ส. 17 ก.ค. 64 ส. 16 – ส. 23 ต.ค. 64 ส. 29 ม.ค. – ส. 5 ก.พ. 65 อา. 15 – อา. 22 พ.ค. 65 

7 ช่วงถอน รายวิชาโดยบันทึกผล 

การศึกษาเป็น W 

จ. 19 ก.ค. 64 เป็นต้นไป จ. 25 ต.ค. 64 เป็นต้นไป จ. 7 ก.พ. 65 เป็นต้นไป อ. 24 พ.ค. 65 เป็นต้นไป 
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ที ่ กิจกรรม     

8 พิธีไหว้คร ู ตามประกาศของวิทยาลัย 

9 ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ระบบออนไลน์  

ส. 18 ก.ย. – อา. 10 ต.ค. 64 ส. 18 ธ.ค. 64 – อา. 23 ม.ค. 65 ส. 2 เม.ย. – อา. 8 พ.ค. 65 ส. 16 ก.ค. – อา. 7 ส.ค. 65 

10 นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา  

ต่อสํานักงานทะเบียนและวัดผล 

ส. 18 ก.ย. – อา. 3 ต.ค. 64 ส. 18 ธ.ค. 64 – อา. 16 ม.ค. 65 ส. 2 เม.ย. – อา. 1 พ.ค. 65 ส. 16 – อา. 31 ก.ค. 65 

11 วันสิ้นสุดภาคการศึกษา  อา. 3 ต.ค. 64 อา. 16 ม.ค. 65 อา. 1 พ.ค. 65 อา. 31 ก.ค. 65 

12 วันสิ้นสุดการชําระเงิน อา. 19 ก.ย. 64 อา. 19 ธ.ค. 64 อา. 3 เม.ย. 65 อา. 17 ก.ค. 65 

13 นักศึกษายื่นคํารอ้งขอซ้ําซอ้น ส. 25 ก.ย. – อา. 3 ต.ค. 64 ส. 8 – อา.16 ม.ค. 65 ส. 23 เม.ย. – อา. 1 พ.ค. 65 ส. 23 – อา. 31 ก.ค. 65 

14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซ้ําซ้อน  พ. 6 ต.ค. 64 พ. 19 ม.ค. 65 พ. 4 พ.ค. 65 พ. 3 ส.ค. 65 

15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ส. 2 ต.ค. 64 ส. 15 ม.ค. 65 ส. 30 เม.ย. 65 ส. 30 ก.ค. 65 

16 สอบปลายภาคการศึกษา ส. 9 – อา. 10 ต.ค. 64 ส. 22 – อา. 23 ม.ค. 65 ส. 7 – อา. 8 พ.ค. 65 ส. 6 – อา. 7 ส.ค. 65 

17 นักศึกษายื่นคํารอ้งขอสอบกรณีพิเศษ  

(กรณขีาดสอบ) 

ส. 9 – อา. 24 ต.ค. 64 ส. 22 ม.ค. – อา. 6 ก.พ. 65 ส. 7 – อา. 22 พ.ค. 65 ส. 6 – อา. 21 ส.ค. 65 

18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ  

(กรณขีาดสอบ) 

พ. 27 ต.ค. 64 พ. 9 ก.พ. 65 พ. 25 พ.ค. 65 พ. 24 ส.ค. 65 

19 จัดสอบนักศึกษาสอบกรณีพเิศษ  

(กรณขีาดสอบ) 

ส. 30 – อา. 31 ต.ค. 64 ส. 12 – อา. 13 ก.พ. 65 ส. 28 – อา. 29 พ.ค. 65 ส. 27 – อา. 28 ส.ค. 65 

20 ประกาศผลสอบ ส. 30 – อา. 31 ต.ค. 64 ส. 12 – อา. 13 ก.พ. 65 ส. 28 – อา. 29 พ.ค. 65 ส. 27 – อา. 28 ส.ค. 65 

21 ยื่นคํารอ้งขอแกไ้ขผลการศึกษาที่ม ี

สัญลักษณ์ I 

ส. 30 ต.ค. – อา. 16 ม.ค. 65 ส. 12 ก.พ. – อา. 1 พ.ค. 65 

 

ส. 28 พ.ค. – อา. 31 ก.ค. 65 ส. 27 ส.ค. – อา. 30 ต.ค. 65 
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หมายเหตุ    1. การสอ

 2. อาจมี

 3. วันหยุ

  BC. 1/

  BC. 1/

  BC. 2/

  BC. 2/

  BC. 2/

  BC. 3/

    BC. 4/

 

 ประกาศ ณ

 

 

 

 

ที ่

22 ปัจฉิมนิเทศผู้ส

23 พิธีประสาทป ิ

อบกลางภาคการศึกษ

การเปลี่ยนแปลงตาม

ยุดประจําปีการศึกษา 

/64 : หยุดวันอาสาฬบู

/64 : หยุดวันเข้าพรรษ

/64 : หยุดวันปิยมหาร

/64 : หยุดวันพระราช

/64 : หยุดวันขึ้นปีใหม

/64 : หยุดชดเชยวันส

/64 : หยุดวันวิสาขบชู

ณ วันที่  23  กุมภาพัน

 

กิจกรรม 

สําเร็จการศึกษา 

รญิญาบัตร 

ษา ให้อาจารย์ผู้สอนเป็

ความเหมาะสม 

 2564  ดังต่อไปนี้ 

บูชา (ส. 24 ก.ค. 64) 

ษา (อา. 25 ก.ค. 64) 

ราช (ส. 23 ต.ค. 64) 

ชสมภพของพระบาทส

ม่ (ส. 1 – อา. 2 ม.ค. 

สงกรานต์ (ส. 16 – อา

ชา (ส. 14 พ.ค. 65) 

นธ์  2564 

ปนผู้ดําเนินการจัดสอบ

 

 

 

สมเด็จพระบรมชนกาธิ

 65) 

า. 17 เม.ย. 65) 

(รองศาส
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บตามตารางเรียน-ตาร

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย

สตราจารย์ ดร.วิภาส  

อธิการบดี 

 

รางสอน 

ยเดชมหาราช บรมนา

  ทองสุทธิ์) 

 

ตามประกา

ตามประกา

าถบพิตร วันชาติ และ

 

าศของวิทยาลัย 

าศของวิทยาลัย 

วันพ่อแห่งชาติ (อา. 55 ธ.ค. 64) 

 


