ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง กาหนดการลงทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี
-------------------------------------------

ด้ วยมหาวิ ทยาลั ยการกี ฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่ ได้ ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยนแต่ ละ
ภาคการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ดังนี้
กำหนดกำร
ช่วงเวลายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชา
สาหรับนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาปกติ
ช่วงลงทะเบียนเรียนในระบบ
E-education
ช่วงชาระค่าลงทะเบียนปกติผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ผ่านงานการเงินฯ
วิทยาเขต (วันเวลาราชการ) ไม่เสียค่าปรับ
ช่วงส่งผลแก้สญ
ั ลักษณ์ I
คณะส่งผลแก้สัญลักษณ์ I ให้งานทะเบียน
และประมวลผล
วันเปิดภาคการศึกษา 2564
ช่วงขอลาพักการศึกษา
ช่วงยื่นคาร้องขอผ่อนผันการชาระ
ค่าลงทะเบียนเรียน
ช่วงขอถอน-ขอเพิ่มรายวิชา
ช่วงชาระค่าลงทะเบียนช้า (เสียค่าปรับ)
ช่วงยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา (ทบ.14
และแนบใบตรวจโครงสร้างฯ)
ช่วงยื่นคาร้องของดเรียน (ผลการเรียน W )
วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีที่ไม่ลงทะเบียน/ไม่ชาระเงิน/
ไม่ยื่นผ่อนผัน
ช่วงขอคืนสภาพนักศึกษา (กรณีไม่ชาระ
ค่าลงทะเบียน)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ
ช่วงสอบปลายภาค
ช่วงเวลาการส่งผลการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์
คณะพิจารณาผลการเรียนและแจ้งผู้สอน
ให้แก้ไขผลการเรียน (กรณีผลการเรียน
ผิดพลาด)

ภำคต้น

ภำคปลำย

ภำคฤดูร้อน

วันที่ 3-17 พ.ค. 64

วันที่ 1-15 ต.ค. 64

(สำหรับนักศึกษำติด F)
วันที่ 1-4 มี.ค. 65

วันที่ 18-30 พ.ค. 64

วันที่ 18-28 ต.ค.64

วันที่ 7-10 มี.ค. 65

วันที่ 18-31 พ.ค. 64

วันที่ 18-29 ต.ค. 64

วันที่ 7-11 มี.ค. 65

วันที่ 1-10 มิ.ย. 64
วันที่ 11,14 มิ.ย. 64

วันที่ 1-10 พ.ย. 64
วันที่ 11-12 พ.ย. 64

-

วันที่ 1 มิ.ย. 64
วันที่ 1-14 มิ.ย. 64
วันที่ 1-11 มิ.ย. 64

วันที่ 1 พ.ย. 64
วันที่ 1-12 พ.ย. 64
วันที่ 1-10 พ.ย. 64

วันที่ 14 มี.ค. 65
-

วันที่ 1-14 มิ.ย. 64
วันที่ 1-14 มิ.ย. 64
วันที่ 1-28 มิ.ย. 64

วันที่ 1-12 พ.ย. 64
วันที่ 1-12 พ.ย. 64
วันที่ 1-26 พ.ย. 64

วันที่ 14-25 มี.ค. 65

วันที่ 15 มิ.ย.-วันที่ 10 ก.ย. 64

วันที่ 15 พ.ย. 64- 31 ม.ค. 65

วันที่ 19 มี.ค.- 29 เม.ย. 65

วันที่ 15 มิ.ย. 64

วันที่ 15 พ.ย. 64

-

วันที่ 15-28 มิ.ย. 64

วันที่ 15-26 พ.ย. 64

-

วันที่ 17 ก.ย. 64
วันที่ 20-23 ก.ย. 64

วันที่ 11 ก.พ. 65
วันที่ 14-18 ก.พ. 65

วันที่ 3 พ.ค. 65
วันที่ 5-6 พ.ค. 65

วันที่ 20-28 ก.ย. 64

วันที่ 14-22 ก.พ. 65

วันที่ 5-12 พ.ค. 65

วันที่ 29 ก.ย. 64

วันที่ 23 ก.พ. 65

วันที่ 12-13 พ.ค. 65

กำหนดกำร

ภำคต้น

คณะส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการกลาง
พิจารณาผลการเรียน และแจ้งผูส้ อน
ให้แก้ไขผลการเรียน (กรณีผลการเรียน
ผิดพลาด)
งานทะเบียนฯ กดยืนยันในระบบ
วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษา 2564
วันสาเร็จการศึกษา

ภำคปลำย

ภำคฤดูร้อน

วันที่ 30 ก.ย. 64

วันที่ 24 ก.พ. 65

(สำหรับนักศึกษำติด F)
-

วันที่ 1 ต.ค. 64
-

วันที่ 25 ก.พ. 65
วันที่ 7 มี.ค. 65

วันที่ 13 พ.ค. 65
-

วันที่ 1 ต.ค. 64
วันที่ 18 ต.ค. 64

วันที่ 25 ก.พ. 65
วันที่ 14 มี.ค. 65

วันที่ 20 พ.ค. 65

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

(ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง กาหนดการลงทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)
-------------------------------------------

ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม่ ได้ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี
ปฏิ บั ติ ต ามประกาศมหาวิท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ งชาติ วิท ยาเขตเชีย งใหม่ เรื่ องกาหนดการลงทะเบี ยนประจ า
ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่ประสงค์จะ
ชาระค่าลงทะเบียนเต็มจานวนและนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ยึดตามประกาศ
ฉบับเดิม สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะชาระค่าลงทะเบียนโดยแบ่งชาระเป็น 2 งวด ๆละเท่ากันของยอดชาระเต็ม
ให้ยึดตามประกาศฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
ที่

กำหนดกำร

ช่วงเวลำ

1

นักศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันการชาระเงิน
วันที่ 18-31 พ.ค.64
ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ทบ.1) ใน
ระบบ E-education นาส่งงานทะเบียนและเสนอ
ต่อรองอธิการบดีเพื่ออนุมตั ิ

2

นักศึกษานาคาร้องขอผ่อนผันการชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนฯพร้อมแนบใบลงทะเบียนไป
ชาระค่าลงทะเบียนเรียนฯ งวดที่ 1 ที่งานการเงิน
และบัญชี หรือชาระผ่านธนาคารกรุงไทย

3

นักศึกษาสาเนาหลักฐานการชาระเงินส่งที่ งาน ไม่เกิน วันที่ 14 มิ.ย.64
ทะเบียนและประมวลผล (งวดที่ 1)

4

วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่ วันที่ 15 มิ.ย. 64
ลงทะเบียน/ไม่ชาระเงิน งวดที่ 1

5

นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนที่เหลือ วันที่16 มิ.ย.- 6 ส.ค. 64
(งวดที่ 2)

6

นักศึกษาสาเนาหลักฐานการชาระเงินส่งที่งาน ไม่เกินวันที่ 18 ส.ค. 64
ทะเบียนและประมวลผล(งวดที่ 2)

วันที่ 18-31 พ.ค.64
(ไม่เสียค่าปรับ)
วันที่ 1-14 มิ.ย. 64
(เสียค่าปรับ)วันละ50บาท

หมำยเหตุ
นักศึกษาระบุวันที่จะชาระเงิน
โดยแบ่งเป็น 2 งวด ๆ ละ
เท่ากัน (งวดที่ 1 ชาระไม่เกิน
วันที่ 14 มิ.ย. 64 และงวดที่ 2
ชาระไม่เกิน 6 ส.ค. 64)
1.ดาวโหลดเอกสารการชาระ
เงินในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยงาน
การเงินและบัญชี
2.ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 ไม่
สามารถชาระผ่านธนาคารได้ ให้
ชาระเงิน ณ ห้องการเงิน เท่านั้น
นักศึกษาส่งสาเนาใบ
ลงทะเบียนและสาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ช่วงขอคืนสภาพนักศึกษา
วันที่ 15-28 มิ.ย. 64 (ชาระ
ค่าลงทะเบียน งวดที่ 1)
นักศึกษานาใบลงทะเบียนและ
สาเนาคาร้องขอผ่อนผันไป
ชาระเงินทีง่ านการเงินและ
บัญชี
นักศึกษาส่งสาเนา
ใบลงทะเบียนและสาเนา
ใบเสร็จรับเงิน

ลำดับ
กำหนดกำร
ช่วงเวลำ
หมำยเหตุ
ที่
ไม่สามารถคืนสภาพนักศึกษา
7 วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ วันที่ 19 ส.ค. 64
ได้
ไม่ชาระเงิน งวดที่ 2
8 งานทะเบี ย นปรั บ สถานะการลงทะเบี ย นใน เมือ่ นักศึกษาชาระเงินครบ
ระบบ E-education เป็นสถานะ “ลงทะเบียน
แล้ว/ชาระเงินแล้ว”

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่

