ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
แจ้งการปรับปรุงสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เนื่องด้วยสานักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบีย นจะดาเนิน การปรับปรุ งภูมิทัศน์ของ
สานักงานชั้น 1 โดยกลุ่มงานสานักงานผู้อานวยการจะให้บริการที่อาคาร 9 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานทะเบียน และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ จะให้บริการที่อาคาร 9 ชั้น 6
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2559 – 2560
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรทีพ่ ัฒนาขึ้นใหม่และหลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2559-2560
ในการนี้มีหลักสูตรทีไ่ ด้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณารับทราบหลักสูตร ดังนี้
คณะ/หลักสูตร
สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1. ครุศาสตรบัณฑิต
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
2. ครุศาสตรบัณฑิต
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
7. บัญชีบัณฑิต
บัญชี
บัณฑิตวิทยาลัย
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ประชาสัมพันธ์กาหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ขอความอนุ เคราะห์อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษาประชาสั มพั น ธ์แ จ้ง นั กศึ ก ษาที่มี ร ายชื่ ออนุมั ติ จบวั นที่ 5
มิถุนายน 2561 ทุกสาขาวิชา ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินประกันของเสียหายได้ที่กองคลัง
และรับใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 –
15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ทั้งนี้สามารถดูกาหนดการและรายละเอียดการรับเอกสาร
ได้ที่ https://reg.nrru.ac.th/registrar/home.asp หัวข้อข่าวประกาศ “กาหนดการรับเอกสาร
ทางการศึกษา สาหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี”

ภาคปกติ
1 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 หากพ้นกาหนดนี้
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ที่ลงทะเบียนตาม
แผนการเรียนต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา
6 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 วั น สุ ดท้ า ย ขอ ง ก า รยื่ น ค าร้ อ ง ขอ ล า พั ก ก า รเ รี ย น
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
13 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560
16 - 30 ก.ค. 61
 นักศึกษาบันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเรียนและเลือก
รายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินทาง Internet
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รายวิชาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ ได้ เ นื่ อ งจากรอผลวิ ชาบั ง คั บ ก่ อ นให้
ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม– ถอน)
18 - 20 ก.ค. 61
 สอบปลายภาคประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
2560
20 ก.ค. 61
 วัน สุดท้า ยของการชาระเงิ นค่ าลงทะเบีย นของนัก ศึก ษา
หากพ้นกาหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ชาระเงินค่าลงทะเบียน
และต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ ล งทะเบี ย นวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ นั ก ศึก ษาหลั กสู ตรศิล ปศาสตร
บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
(5 ปี) ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
23 ก.ค. - 9 ก.ย. 61
 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจาภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชาระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 2
26 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560
 ส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงหลักสูตร
 วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอลาพักการเรียน (สาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ฯ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
บริ หารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต ระดับ ปริญ ญาตรี (เที ยบโอน) และ
หลัก สูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต ระดั บปริญญาตรี
(5ปี)ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
27 ก.ค. 61
 หยุดวันอาสาฬหบูชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การพิจารณา ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจาก ระบบ
Manual ไปสู่ระบบ Online ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาไทย 4.0
2. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถนาเสนอข้อมูลหลักสูตรได้ อย่าง
รวดเร็ ว และ สกอ. กลั่ น กรองให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ผ่ า นระบบสารสนเทศเพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันเวลา
3. เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการกากับการจัดการศึกษาของสภาสถาบันอุดมศึกษา
และ สกอ. ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่
สนใจทั่วไปสามารถให้สืบค้นข้อมูล ก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสู ตร ได้อย่าง
ครบถ้วน ทุกหลักสูตรและทันก่อนการเข้าศึกษา
ทั้งนี้ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงตามตารางต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบ การรับทราบหลักสูตร (แบบเดิม)
กับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ (แบบใหม่)
การรับทราบหลักสูตร (แบบเดิม)

1. สถาบันฯ จัดทาเอกสารหลักสูตร แบบ Manual
2. สถาบันฯ จัดทาเอกสารเต็มรูปแบบ ทุกรายการ
3. สถาบันฯ จัด ท าเอกสารหลักสูต ร เสนอ สกอ.
ภายใน 30 วัน
4. ผ่า นการตรวจสอบของเจ้ าหน้า ที่ สกอ. แบบ
Manual ระยะเวลา 120 วัน
5. สกอ. แจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรที่มี
ขั้นตอนไปยังสถาบันฯ ในแบบ Manual
6. สกอ. ส่ ง หลั ก สู ต รให้ ส านั ก งาน ก.พ. และ
สานักงาน ก.ค.ศ.
7. เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่สาธารณชน ล่าช้ากว่า
การเปิดการศึกษา ทาให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล หลักสูตรก่อนเข้าศึกษาได้ทุกหลักสูตร

การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ฯ (แบบใหม่)
1. สถาบันฯ จัดส่งข้อมูลหลักสูตร ผ่านระบบ Online
2. สถาบันฯ จัดข้อมูลหลักสูตรรายการที่สาคัญและ
จาเป็นบางรายการ
3. สถาบันฯ จัดทาเอกสารหลักสูตร เสนอ สกอ.
ผ่านระบบ Online ภายใน 7 วัน
4. ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สกอ. ผ่าน
ระบบ Online ภายใน 15 วัน
5. สกอ. แจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ไปยัง
สถาบันฯ ผ่านระบบ Online ได้ทันที
6. สกอ. ส่งหลักสูตรให้ สานักงาน ก.พ. และ
สานักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ Online
7. เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่สาธารณชนได้ก่อนเปิด
การศึกษา และของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ ตรวจสอบหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานก่อนเข้า ศึกษาได้ทุกหลักสูตร

ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดฝึกอบรมเพื่อทดลองระบบ
ให้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2561 ณ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ซึ่งหลัง
การอบรมผู้พัฒนาระบบจะรวบรวมข้ อเสนอแนะ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบต่าง ๆ เพื่อ
นาไปแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 40 วัน จากนั้นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งต่อ
สถาบันการศึกษา เพื่อเริ่มใช้ระบบอย่างเป็นทางการต่อไป

ภาคปกติ
29 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาคโดย
ไม่ เ สี ย ค่ า ปรั บ หากพ้ น ก าหนดนี้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ตาม
ระเบียบการเงิน
30 ก.ค. 61
 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
31 ก.ค. 61
 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2 ส.ค. 61
 ส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงคณะ
7 ส.ค. 61
 ส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ภาคกศ.ปช.
23 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61
 ชาระเงิ นค่ า ลงทะเบี ยนเรีย นข้า มภาคโดยไม่ เ สีย ค่ าปรั บ
หากพ้ น ก าหนดนี้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ตามระเบี ย บการเงิ น
ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
23 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61
 ระยะเวลาในการตามคาร้องที่ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7)
และคาร้องขอเรียนร่วม (คร.12) (หากไม่ตามคาร้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอยื่น
คาร้อง) ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
23 มิ.ย. - 22 ก.ค. 61
 นักศึกษาตกค้างชาระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง โดยไม่
เสียค่าปรับประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 นักศึกษาภาคกศ.ปช. ชาระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมด
เพี ยงครั้ งเดี ยวผ่ านธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา หรื อ เคาน์ เ ตอร์
เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
21 ก.ค. - 19 ส.ค. 61
 ระยะเวลาในการตามคาร้อ งขอโอนผลการเรียนและการ
เทียบโอนผลการเรียน (คร.20 – 22) ประจาภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 ระยะเวลาของการยื่นคาร้องขอถอนรายวิชาที่สามารถเทียบ
โอนผลการเรี ย นได้ ป ระจ าภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น
ปีการศึกษา 2560
22 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ
หากพ้ น ก าหนดนี้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ตามระเบี ย บการเงิ น
ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนที่งานกองคลัง
โดยไม่เสียค่าปรับ (หากพ้นกาหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตาม
ระเบียบการเงินฯ) สาหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์–อาทิตย์) หลักสูตรครุ ศาสตร
บั ณ ฑิ ต ที่ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ ครู
(นักศึกษาตกค้าง) ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2561
28 - 29 ก.ค. 61
 วั น หยุ ด วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
5 ส.ค. 61
 วันสุ ดท้า ยของการชาระเงินค่ าลงทะเบียนนักศึ กษาภาค
กศ.ปช.ทุ ก รุ่ น หากพ้ น ก าหนดนี้ นั ก ศึ ก ษาไม่ มี สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อ น ปีการศึกษา
2560
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