
 

 

 
   ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 

 เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของ คณะ วิทยาลัย ประจ าปี การศึ กษา 
2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 52 จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา                  
ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 และออกประกาศไว้ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 

1 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอโอนย้ายเข้าศึกษา      
ในมหาวิทยาลัยนครพนม ส าหรับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัอื่น 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เม.ย.62  วันพฤหัสบด ีที่ 29 ส.ค.62 - 

2 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชา /   
คณะ / วิทยาลัย 

วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 62 วันศุกร์ ที่ 27 ก.ย. 62 - 

3 
วันสุดท้ายของยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
และยกเว้นการเรียนรายวิชา 

วันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 62 วันศุกร์ ที่ 6 ธ.ค. 62 - 

4 
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังค าแนะน า
การลงทะเบยีนเรยีนและเรื่องอื่นๆ 

วันจันทร์ ที่ 3 มิ.ย. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 7 มิ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 21 ต.ค. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 25 ต.ค. 62 

- 

5 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา / ค าร้องขอกลับเข้าศึกษา 

วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 62 วันศุกร์ ที่ 27 ก.ย. 62 - 

6 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ 
http://reg.npu.ac.th พร้อมช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยไมเ่สียค่าปรับ 

วันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 62 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 9 มิ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 14 ต.ค. 62 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 27 ต.ค. 62 

วันพุธ ที่ 1 เม.ย. 63 -     
วันอาทิตย์ ท่ี 5 เม.ย. 63 

7 วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 

8 

นักศึกษายื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชา ท่ีงานทะเบียน 
คณะ/วิทยาลยั พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าปรับ (หลังจากวันนี้ นักศึกษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมค่าปรับช าระล่าช้า  
วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) 

วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 -
วันจันทร์ ท่ี 24 มิ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 - 
วันจันทร์ ท่ี 11 พ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 12 เม.ย. 63 

 
 



 

- 2 - 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 

9 

วันถอนรายวิชาเรียน หรือยกเลิกรายวิชาเรียน           
ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต ์http://reg.npu.ac.th           
โดยที่รายวิชานั้นไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) 

วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 21 มิ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 8 พ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 - 
วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63 

10 

วันถอนรายวิชาเรียน โดยที่รายวิชานั้น ได้สญัลักษณ ์  
" W " ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 
ที่งานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย  (โดยหลังจากนี ้
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเรยีนเฉพาะรายวิชา
ไม่ได้ และรายวิชานั้น ได้สญัลักษณ ์" F " ปรากฏ            
ในใบแสดงผลการศึกษา) 

วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 30 ส.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 17 ม.ค. 63 

วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 - 
วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 

11 

นักศึกษายื่นค าร้องขอแก้สัญลักษณ ์I (Incomplete) 
และด าเนินการวดัผลและประเมินผล                     
การแก้ไขสญัลักษณ์ I (Incomplete)                         
(เมื่อพ้นก าหนด ยังไมส่ามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F หรือ
สัญลักษณ์ W แล้วแต่กรณี) 

วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 5 ก.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 - 
วันศุกร์ ที่ 22 พ.ย. 62 

- 

12 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศกึษา                      
(นักศึกษาท่ีไม่ยื่นค าร้องดังกล่าว ภายในเวลา                  
ที่ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือ                    
เพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานัน้ๆ) 

วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 - 
วันอังคาร ท่ี 9 ก.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 - 
วันอังคาร ท่ี 26 พ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 - 
วันจันทร์ ท่ี 20 เม.ย. 63 

13 นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศกึษา 
วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 -
วันอังคาร ท่ี 9 ก.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 -
วันอังคาร ท่ี 26 พ.ย. 62 

- 

14 
นักศึกษายื่นค าร้องขอรักษาสถานภาพ                    
การเป็นนักศึกษา 

วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 - 
วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ส.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 -
วันพฤหัสบดี ท่ี 26 ธ.ค. 
62 

วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 - 
วันอังคาร ท่ี 5 พ.ค. 63 

15 
นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันคา่ธรรมเนียม
การศึกษา (ผ่อนผันไดไ้ม่เกิน 15 วัน  

วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 62 - 
วันจันทร์ ท่ี 24 มิ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 - 
วันจันทร์ ท่ี 11 พ.ย. 62 

วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 - 
วันจันทร์ ท่ี 20 เม.ย. 63 

16 

นักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนยีม
การศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา                       
(โดยต้องช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา พร้อมค่าปรับ
ช าระล่าช้า วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) 

วันพุธ ที่ 10 ก.ค. 62 วันพุธ ที่ 27 พ.ย. 62 วันพุธ ที่ 6 พ.ค. 63 



 

-  3 - 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 

17 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยันครพนม วันจันทร์ ที่ 2 ก.ย. 62 

18 วันสอบกลางภาค 
วันจันทร์ ที่ 5 ส.ค. 62 -  
วันอาทิตย์ ท่ี 11 ส.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 23 ธ.ค. 62 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 29 ธ.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 4 พ.ค. 63 - 
วันพุธ ที่ 6 พ.ค. 63 

19 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 62 วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 63 วันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค. 63 

20 

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผูส้อนผา่นเว็บไซต์  
http://reg.npu.ac.th (นักศึกษาต้องท าการ
ประเมินอาจารยผ์ูส้อนจนครบทุกท่าน มิเช่นนั้น 
จะไมส่ามารถเห็นผลการศึกษาในระบบบริการ
การศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ) 

วันจันทร์ ที่ 23 ก.ย. 62 - 
วันอังคาร ท่ี 15 ต.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 63 - 
วันอังคาร ท่ี 17 มี.ค. 63 

วันจันทร์ ที่ 1 มิ.ย. 63 - 
วันอังคาร ท่ี 11 มิ.ย. 63 

21 วันสอบปลายภาค 
วันจันทร์ ที่ 23 ก.ย. 62 - 
วันอาทติย์ ท่ี 6 ต.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 63 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 8 มี.ค. 63 

วันจันทร์ ที่ 1 มิ.ย. 63 - 
วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 63 

22 วันปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ ที่ 7 ต.ค. 62 -  
วันอาทิตย์ ท่ี 27 ต.ค. 62 

วันจันทร์ ที่ 9 มี.ค. 63 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 7 มิ.ย. 63 

วันพฤหสับด ีที่ 4 มิ.ย. 63 

23 
วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ไปยังงาน
ประมวลผลกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

วันพุธ ที่ 16 ต.ค. 62 วันพุธ ที่ 18 มี.ค. 63 วันพุธ ที่ 10 มิ.ย. 63 

24 วันประกาศผลการเรยีนให้นักศึกษาทราบ 
วันพุธ ที ่16 ต.ค. 62 -    
วันอาทิตย์ ท่ี 20 ต.ค. 62 

วันพุธ ที่ 18 มี.ค. 63 -     
วันอาทิตย์ ท่ี 22 มี.ค. 62 

วันพุธ ที่ 10 มิ.ย. 63 -    
วันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย. 63 

25 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประมาณเดือนธันวาคม 2562 

 

 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  

    ประกาศ  ณ  วันที่ 5 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก) 
                  รักษาราชการแทน 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 


