
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ส าหรับนักศึกษารุ่น 2562 
----------------------------------------- 

            เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562  ส าหรับนักศึกษารุ่น 
2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับอนุปริญญา ดังต่อไปนี้ 

สัปดาห ์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

 2  มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 

 
17 เม.ย. – 10 มิ.ย. 62 

นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนพร้อมช าระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (คร้ังท่ี 1) 

  2 – 7 มิ.ย. 62 
นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนและช าระเงินที่ห้อง

การเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ครั้งที่ 2)  

 8  มิ.ย. 62 
ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิด 

ภาคการศึกษา พร้อมจัดท า มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
9 มิ.ย. 62 

 
อาจารย์ผู้สอน ส่ง มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชาผ่านระบบ 

TQF 

 ภาคเสาร์ – อาทิตย์  

สัปดาห์ที่ 1 15 – 16 มิ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่1 

สัปดาห์ที่ 2 22 – 23 มิ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่2 

 28 มิ.ย. 62 วันสุดท้ายของการเพ่ิม/ถอน/เทียบโอนผลการเรียน 

สัปดาห์ที่ 3 29 – 30 มิ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่3 

สัปดาห์ที่ 4 6 – 7 มิ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่4 

 1  ก.ค. 62 วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ 

สัปดาห์ที่ 5 13 – 14 ก.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่5 

สัปดาห์ที่ 6 20 – 21 ก.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่6 

สัปดาห์ที่ 7 27 ก.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่7 

 29 ก.ค. 62 ชดเชยการเรียนการสอนวันอาทติยท์ี่ 28 ก.ค. 62 

สัปดาห์ที่ 8 3 – 4 ส.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่8 

สัปดาห์ที่ 9 10 – 11 ส.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่9 

สัปดาห์ที่ 10 17 – 18 ส.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่10 
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สัปดาห ์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

  25 ส.ค. 62 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาส่งข้อสอบวิชาท่ี 1,2,3,4 ไปยังหัวหน้า

สาขาวิชา/หัวหน้าหมวดศึกษาท่ัวไป 

 1 ก.ย. 62 หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลางฉบับสมบูรณ์วิชาท่ี 1,2,3,4 

  14 – 30 ก.ย. 62 นักศึกษาประเมนิผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนวิชาท่ี 1,2,3,4 

 15 ก.ย. 62 
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนกัศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค วิชาท่ี 

1,2,3,4 

 ภาคเสาร์ – อาทิตย์  

สัปดาห์ที่ 11 24 – 25 ส.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่11 

สัปดาห์ที่ 12 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่12 

สัปดาห์ที่ 13 7 – 8 ก.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่13 

สัปดาห์ที่ 14 14 – 15 ก.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่14 

สัปดาห์ที่ 15 21 – 22 ก.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่15 

สัปดาห์ท่ี 16 28 – 29 ก.ย. 62 สอบปลายภาคการศึกษาวชิาท่ี 1,2,3,4 

 
5 ต.ค. 62 

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียนและส่งมคอ. 
5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาท่ี 1,2,3,4 

 

สัปดาห์ที่ 17 5 – 6 ต.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่17 

สัปดาห์ที่ 18 12  ต.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่18 

 14 ต.ค.  62 ชดเชยการเรียนการสอนวันอาทติย์ ที่ 13 ต.ค. 62 

สัปดาห์ที่ 19 19 – 20 ต.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่19 

สัปดาห์ที่ 20 26 – 27 ต.ค. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่20 

  27 ต.ค. 62 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาส่งข้อสอบวิชาท่ี 5 ,6 ไปยังหัวหน้า

สาขาวิชา/หัวหน้าหมวดศึกษาท่ัวไป 

  1 – 17 พ.ย. 62 นักศึกษาประเมนิผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนวิชาท่ี 5 , 6 

  4 พ.ย. 62 
หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลางฉบับสมบูรณ์วิชาท่ี 5,6 

 

สัปดาห์ที่ 21 2 – 3 พ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่21 

 3 พ.ย. 62 
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนกัศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค วิชาท่ี 

5,6 

สัปดาห์ที่ 22 9 – 10 พ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่22 

  12 พ.ย. 62 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนกัศึกษา 

สัปดาห์ที่ 23 16 – 17 พ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่23 
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สัปดาห ์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 24 
23 พ.ย. 62 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่24 

24 พ.ย. 62 สอบปลายภาคการศึกษาวชิาท่ี 5 ,6 

  1 ธ.ค. 62 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียนและส่งมคอ. 

5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา วิชาท่ี 5,6 
 

หมายเหตุ วันหยุดราชการ 
  28 กรกฎาคม  2562    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร 
  29 กรกฎาคม  2562     วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  12  สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  13  ตุลาคม  2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  14  ตุลาคม  2562 วันหยุดชดเชยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  23  ตุลาคม  2562   วันปิยมหาราช 
  11 พฤศจิกายน 2562  วันลอยกระทง 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   15  พฤษภาคม  2562 
 

                              
                   (นายยุทธนา  พรหมณี) 
                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 


