
 

 

 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563(ฉบับปรับปรุง) 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ก าลังทวีความรุนแรง จึงเป็นเหตุให้มีการเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของคณะ วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ปรับปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 52 และระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อ 48จึงขอยกเลิกปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี           
ประจ าปีการศึกษา 2563  ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และใช้ฉบับนี้แทน ดังนี้  

 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
ภำคกำรศึกษำ 

1/2563 2/2563 ภำคฤดูร้อน/2563 

1 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอโอนย้าย 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 
ส าหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น 

วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.63 วันพุธที่ 16 ก.ย. 63 - 

2 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชา/ 
คณะวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63 วันศุกร์ ที1่6 ต.ค. 63 - 

3 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอเทียบโอนผล
การศึกษาและยกเว้นการเรยีนรายวิชา 

วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 วันจันทร์ ที่ 28 ธ.ค. 63 - 

4 
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน า
การลงทะเบยีนเรยีนและเรื่องอื่นๆ 

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63– 
วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค.63 

วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63– 
วันศุกร์ ที่ 15 พ.ย.63 

- 

5 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา/ค าร้องขอกลับเขา้ศึกษา 

วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค.63 วันศุกร์ ที่ 23 พ.ย.63 - 

6 
วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ 
ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 
   - กรณผีลการเรยีนต่ ากว่ากว่าเกณฑ ์

วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.63 - - 

7 
วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ 
ประจ าภาคการศึกษา 1/2563 
   - กรณผีลการเรยีนต่ ากว่ากว่าเกณฑ ์

- วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63 - 
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ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
ภำคกำรศึกษำ 

1/2563 2/2563 ภำคฤดูร้อน/2563 

8 
วันประกาศรายชื่อพ้นสภาพ 
ประจ าภาคการศึกษา 1/2563 
    - เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและอื่นๆ 

วันอังคารที่ 14 ก.ค.63 - - 

9 
วันประกาศรายชื่อพ้นสภาพ 
ประจ าภาคการศึกษา 2/2563 
   - เนื่องจากไมล่งทะเบียนเรียนและอื่นๆ 

- วันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63 - 

10 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ 
http://reg.npu.ac.th พร้อมช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาโดยไม่เสยีค่าปรับ 

วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 -  
วันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63 –  
วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 

วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 -     
วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 64 

11 วันเปิดภำคกำรศึกษำ วันจันทร์ที่ 29มิ.ย. 63 วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 วันจันทร์ที่ 29มี.ค. 64 

12 
นักศึกษายื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชา ท่ีงานทะเบียน 
คณะ/วิทยาลยัพร้อมช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยไมเ่สียค่าปรับ 

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 -  
วันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 –  
วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 

วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 -     
วันอาทิตย์ ที่ 4 เม.ย. 64 

13 

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

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 -  
วันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 –  
วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 

วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 -     
วันอาทิตย์ ที่ 4 เม.ย. 64 

14 

วันถอนรายวิชาเรียน โดยที่รายวิชานั้นได้
สัญลักษณ"์ W " ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ที่งานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย(โดย
หลังจากนี้นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเรียน
เฉพาะรายวิชาไมไ่ด้ และรายวิชานั้น ได้
สัญลักษณ ์" F " ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา) 

วันอังคารที่ 14 ก.ค. 63 - 
วันจันทร์ที่ 5 ต.ค.63 

วันอังคาร ที่ 1ธ.ค.63– 
วันอาทติย์ ที่ 7 ก.พ.64 

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64-     
วันศุกร์ ที่ 30 เม.ย. 64 

15 

นักศึกษายื่นค าร้องขอแก้สัญลักษณ ์I 
(Incomplete) และด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผล การแก้ไขสัญลักษณ์ I (Incomplete) 
(เมื่อพ้นก าหนด ยังไมส่ามารถวัดและประเมินผล
ได้ สญัลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดบัคะแนน F 
หรือสัญลักษณ์ W แล้วแต่กรณี) 

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 - 
วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 - 
วันจันทร์ ที่ 14 ธ.ค.63 

- 
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ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
ภำคกำรศึกษำ 

1/2563 2/2563 ภำคฤดูร้อน/2563 

16 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศกึษา               
(นักศึกษาท่ีไม่ยื่นค าร้องดังกล่าว ภายในเวลาที่
ก าหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ) 

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 - วัน
พฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 - 
วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค.63 

วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 –  
วันพุธที่ 28 เม.ย.64           

17 นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศกึษา 
วันจันทร์ที่ 29มิ.ย. 63 - วัน
อังคาร ท่ี 28ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 16พ.ย.63 - 
วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค.63 

- 

18 
นักศึกษายื่นค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา 

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 - วัน
ศุกร์ที่ 28 ส.ค.63 

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 - 
วันศุกร์ ที่ 15 ม.ค.64 

วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 –  
วันพุธที่ 28 เม.ย.64           

19 
นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันคา่ธรรมเนียม
การศึกษา(ผ่อนผันไดไ้มเ่กิน 15 วัน 

วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 - วัน
จันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 – 
วันพุธที่ 30 พ.ย.63  

วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 -     
วันจันทร์ ที่ 12 เม.ย. 64 

20 

นักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนยีม
การศึกษาช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา(โดยต้อง
ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาพร้อมค่าปรับช าระ
ล่าช้า วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) 

วันอังคารที่ 28 ก.ค. 63 วันพุธที่ 15 ธ.ค.63 วันอังคาร ที่ 27 เม.ย. 64 

21 วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลยันครพนม วันจันทร์ ที่ 2 ก.ย. 63 

22 วันสอบกลางภาค 
วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 63 - วัน
อาทิตย์ ท่ี 30 ส.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 64 - 
วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 64  

23 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 วันอาทิตย์ที่ 7มี.ค. 64 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 

24 

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

วันพุธที่ 16 ก.ย. 63– 
วันศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 63 

วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 -     
วันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค.64 

วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.64- 
วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64 

25 วันสอบปลายภาค 
วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. 63 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 1 พ.ย. 63 

วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 64 -  
วันอาทิตย์ ท่ี 21 มี.ค. 64 

วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 - 
วันเสาร์ที่ 29 พ.ค. 64 

26 วันปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 15 พ.ย. 63 

วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 - 
วันอาทิตย์ ท่ี 13 มิ.ย. 64 

วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 - 
วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 64 
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ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
ภำคกำรศึกษำ 

1/2563 2/2563 ภำคฤดูร้อน/2563 

27 

วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะไปยัง
งานประมวลผลกองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 63 วันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย. 64 วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.64 

28 วันประกาศผลการเรยีน ให้นักศึกษาทราบ 
วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63 -    
วันศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 63 

วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 64 -     
วันอังคารที่ 20 เม.ย. 64 

วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64 – 
วันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 

29 
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

ประมำณเดือนธันวำคม 2563 

 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  

      ประกาศ  ณ  วันที่  20 เมษายนพ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก) 
                       รักษาราชการแทน 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนั้น ต้องได้รับการอนุมัติโดยอธิการบดี 

 


