ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและกาหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาหรับนักศึกษา
ภาค กศ.บป.ทุกรุ่น ทุกระดับการศึกษาดังนี้
๑. วันเปิดภาคการศึกษาและ เริ่มเรียน

ภาคการศึกษาที่ ๒
วัน/เดือน/ปี
19 ธ.ค. 2563

๒. ยื่นคาร้อง ขอแก้ผลการเรียน “I”
ทุกรายวิชา

19 ธ.ค. 2563 ถึง
9 ม.ค. 2564

๓. นักศึกษาทาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
และ ลงทะเบียนการเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน
เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ซ่อม “E”หรือ “F”

19 ธ.ค. 2563 ถึง
9 ม.ค. 2564

๔. วันสอบแก้ผลการเรียน “I” หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาคและ
ฝนรหัสประจาตัวนักศึกษาผิด

16 ม.ค. 2564

กาหนดการ

๕. วันชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ทุกรุ่น ทุกระดับการศึกษา

6. วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักศึกษา
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐
7. วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน

8. วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา

9. วันสอบปลายภาค

19 ธ.ค. 2563 ถึง
17 ม.ค. 2564
18 ม.ค. 2564 ถึง
17 ก.พ. 2564

แนวปฏิบัติ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ที่
เว็บไซต์ (http://reg.bru.ac.th) และนักศึกษาเริ่มเรียนตาม
ตารางเรียนตารางสอน โดยนักศึกษาจะต้องทาการลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบบริการการศึกษา
นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิน้ ภายในวัน เวลาที่กาหนด
มิฉะนั้นผลการเรียนจะปรับเป็น “E” หรือ “F”
ให้นักศึกษาเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
ซ่อม “E” หรือ “F” ผ่านระบบบริการการศึกษา ยกเว้นรายวิชา
ที่ไม่มีเปิดสอนให้ทาคาร้องเพิ่ม - ถอนรายวิชา ตามขั้นตอนของ
คาร้องให้เสร็จสิ้นภายในกาหนด
นักศึกษาต้องเข้าสอบในเวลา ๑๓.๓๐ น. ที่อาคาร 23 ชั้น ๔
ห้องสอบ 230404 หากนักศึกษาไม่มาสอบตามวันเวลา
ที่กาหนดผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จะปรับเป็น “E”
หรือ “F” ส่วนรายวิชาอื่นๆ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้นๆ ด้วยตนเอง
ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

ให้ชาระเงินที่กองคลังและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
โดยนักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ดังนี้
- หลักสูตร สาย วท.บ. แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 1,750 บาท
- หลักสูตร สายอื่น แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 1,500 บาท
21 มี.ค. 2564
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐
ในแต่ละรายวิชา ส่งที่สาขาวิชาเพือ่ ดาเนินการต่อไป
28 มี.ค. 2564
รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
แต่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน หรือมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ จะต้อง
ยื่นคาร้องขอถอนวิชาเรียน โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน
มิฉะนั้นจะได้ผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F”
28 มี.ค. 2564
นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และ/หรือ
ไม่ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นคาร้องขอลาพัก
การศึกษา เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาทันที
10 – 11 เม.ย. 2564 สอบในตารางสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นรายวิชาที่
อยู่ในเกณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบนอกตาราง
/กาหนดปฏิทินการศึกษา...

-๒–

กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจาปีการศึกษา 2/๒๕๖๓

สัปดาห์
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ภาคการศึกษาที่ ๒
วัน/เดือน/ปี
19 - 20
ธันวาคม
26 - 27
ธันวาคม
วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2 – 3 มกราคม 2564
9 – 10
มกราคม
16 – 17
มกราคม
23 - 24
มกราคม
30 – 31
มกราคม
6–7
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
13 – 14
20 – 21
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
27 – 28
มีนาคม
6–7
มีนาคม
13 – 14
มีนาคม
20 – 21
มีนาคม
27 – 28
เมษายน
3-4
สอบปลายภาค 11 - 12 เมษายน ๒๕๖4

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

๒๕63
2553
๒๕64
๒๕64
๒๕64
๒๕64
๒๕64
๒๕64
๒๕64
2564
2564
2564
2564
2564
2564

