
 

 
   

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการจัดการศกึษาบูรณาการกับการท างานในชุมชน (กศ.บช.) 

ภาคเรียนฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
……………………………………………………… 

 เ พ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไป              
ด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐาน มีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘              
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา              
พ.ศ.๒๕๕๘ และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงออกประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา ส าหรับนักศึกษาโครงการ                      
จัดการศึกษาบูรณาการกับการท างานในชุมชน (กศ.บช.) วิทยาลัยน่าน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

  /๙. การรับใบยืนยันการจองวิชาเรียน... 

ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑ การจองรายวิชาเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒ วันเปิดภาคเรียน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓ การเพ่ิม - ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนและจองรายวิชาเรียนล่าช้า
กว่าก าหนดโดยด าเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔ การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ  
๔.๑ กรอกและพิมพ์ค าร้องจากอินเตอร์เนต็และน ามายื่นต่อเจ้าหนา้ที่ 
๔.๒ รับทราบผลการขอเปิดรายวชิาเป็นกรณีพิเศษ 

 
๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕ การเพ่ิม – ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนและจองรายวิชาเรียน          
หลังก าหนด(ช าระค่าธรรมเนียมหลังก าหนด ๓๐๐ บาท) 
๕.๑ กรอกและพิมพ์ค าร้องจากอินเตอร์เนต็และน ามายื่นต่อเจ้าหนา้ที่ 
กองบริการการศึกษา 
๕.๒ วันสุดท้ายของการรับทราบผลของค าร้อง 

 
 
 
๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๖ การพิมพ์ใบน าจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา (แทนบัตรลงทะเบียน) 
- พิมพ์ใบน าแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบอินเตอร์เนต็และน าไปยื่น
ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

 
๑๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๗ ก าหนดช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารที่ระบุไว้ใน 
ใบน าจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือฝ่ายงานคลังของมหาวิทยาลัย 
๗.๑ ช่วงที่ ๑ 
๗.๒ ช่วงที่ ๒ (ยกเว้นการปรับค่าธรรมเนียมช าระหลังก าหนด) 

 
 
๑๙ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๐ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๘ การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
- เขียนค าร้องยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี (ผูท้ี่ขอช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจาก             
ข้อ ๗ ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนักศึกษา) 

 
 

๒๗ มิถุนายน - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบูรณาการกับการท างานในชุมชน (กศ.บช.)                                 

ภาคเรียฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                                                                                                   หน้า ๒ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติตามปฏิทินที่ก าหนดโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๖๓    
        
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๙ การรับใบยืนยันการจองวิชาเรียน 

- รับใบรับรองการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๐ วันสุดท้ายของการขอลาพักนักศกึษา 
- ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อเจ้าหน้าที่และช าระเงินค่าธรรมเนียม 

 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๑ ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศกึษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
- ให้ผู้พ้นสภาพกลับเข้าศึกษาต่อโดยช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา 

 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๒ ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
- ผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบจะได้รับผลการเรยีนเป็น F 

 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๓ การขอยกเลิกรายวิชาท่ีลงทะเบยีน 
- กรอกและพิมพ์ค าร้องจากอินเทอร์เน็ต และน ามายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีกองบริการ
การศึกษา รายวิชาที่ยกเลิกจะไดร้บัผลการเรยีนเป็น W  

 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๔ วันสุดท้ายของการแก้การส่งผลการแก้ไขเกรด 
- นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผูส้อนเพือ่ขอแก้ผลการเรียน I  
หากพ้นก าหนดจะไดร้ับผลการเรียนเป็น F 

 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๕ นักศึกษารหัส ๖๒ ยื่นค าร้องขอโอน/เทียนโอนวิชาเรียน 
๑๕.๑ กรอกและพิมพ์ค าร้องจากอินเทอร์เน็ต และน ามายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีกอง
บริการการศึกษา 
๑๕.๒ นักศึกษารับทราบค าร้อง 

 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑๖ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๗ ก าหนดการสอบวัดผลและประเมนิผลการศึกษา 

๑๗.๑ การสอบกลางภาคเรียน 
๑๗.๒ การสอบปลายภาคเรียน 
(การสอบปลายภาค ก าหนดให้สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ          
วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

 
    
    ผู้สอนด าเนินการสอบเอง 
    ตามความเหมาะสม 

๑๘ การส่งผลการเรียน 
๑๘.๑ ส่งผลการเรยีนของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
๑๘.๒ ส่งผลการเรยีนของผู้ที่ยังไมส่ าเรจ็การศึกษา     

 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 


